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הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת כי תצא

 חשיפת

 'קו 
עיתונות'

שר הביטחון ל'קו עיתונות'

תשואות גבוהות זה לא רק 

לעשירים, גם לך מגיע ליהנות!

אפשרות להכנסה קבועה
   מהחודש הראשון

היתר עסקה מהודר כהלכתו
השקעה החל מ- 50,000&

לתיאום פגישה: 1-700-500-835

אלגו פרופיט
מאפשרת למשקיעים 

פרטיים להשקיע סכומים 
קטנים בהשקעה גדולה!
2-4% תשואה חודשית

יו"ר ישראל ביתנו הגיע לאלעד לצורך הפשרת שטחי האש 
לבנייה, קיבל את אות 'יקיר העיר' ושוחח עם אבי בלום 
על יחסיו עם החרדים, המצב הביטחוני והקשר ההדוק עם 

משפחת פרוש  בית ספר לפוליטיקה, עמ' 12-13 

"אני שמח שנפלה בחלקי הזכות לעזור 
בפתרון מצוקת הדיור, גם למגזר החרדי"

"פיקוח נפש": בחורי 
ישיבה הותקפו בקיאקים 

מה דינו של 
עוף הבראקל?

/ עמ' 8

פרסם  
ותתפרסם

המקום 
הזה יכול 
להיות שלך

03-5796643

סערת הבראקל: מחלוקת 
הלכתית חריפה / עמ' 10

שיעור חדש נוסד 
בבית הכנסת 'לקח 
טוב', בהלכות סת"ם

 / עמ' 4

פרסום 

ראשון

/ עמ' 10

'בני עלייה' שילבו 
לימודים עם התאווררות

חילכם לאורייתא: 
27,286 תלמידי אלעד 

חזרו ללימודים / עמ' 4

באישון ליל: רב העיר 
במרדף אחר מיסיונרים
אברך מהעיר זיהה בתיבות דואר חומר תועבה מיסיונרי 
עם  יחד    העיר  ראש  לשכת מ"מ  מנהל  את  והזעיק 
הפמליה  יצאה  במהירות,  שהתגייסה  פעילים  קבוצת 

למבצע בזק בשטח / עמ' 6

שחרר שטחים והתקבל בכבוד מלכים / עמ' 4



לבחור תנובה זה... 

)לאה מירושלים(

״ליהנות מהטעם
הכי טעים שיש״

טעם אחד. בחירה אחת.

הבחירה של הבית
תנובה

 אצלנו בבית הארוחות מגוונות, וכל אחד מעדיף לאכול משהו אחר, אבל יש דבר אחד
 שכולנו מסכימים עליו, מוצרי החלב של תנובה. כי בשבילנו תנובה היא חלק מהבית.

 היא מלווה אותנו מילדות, מעניקה לנו את ההרגשה הבטוחה שאנו נותנים
את הטוב ביותר לילדינו, והיא הטעם שתמיד כיף לשוב ולחזור אליו.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, אבי רבינא, ישראל פריי, ארי 

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

יעל בראון, מיכל יפרח, ללי שרלין, 
בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

החדשות המקומיות של    אלעד לא למחוק

על המקום
 שועלים הילכו באלעד

רחוב  תושב  ר.  א. 
חזר  באלעד,  המאירי 
מאוחרת  לילה  בשעת 
של מוצאי שבת לביתו, 
לקבלת  זוכה  כשהוא 
בכיכר  צפויה  לא  פנים 
שברחוב יהודה הנשיא, 
לרחוב  המובילה 
קטן  שועל  חייא.  רבי 

ומפוחד הסתתר לו בין אבני הכיכר, בינות לצמחייה 
שפורחת בו.

"זו לא פעם ראשונה שאני נתקל בשועלים", הוא 
אומר ל'השבוע באלעד', "לפחות 4 או 5 פעמים יצא 
לראות, אם זה כשחזרתי מאירוע בשעה מאוחרת או 
כשיצאתי ממרפסת הבית". למקרה שאתם חוששים, 
הוא מרגיע: "הם תמיד קטנים ומפוחדים, ונמצאים 
לא לפני השעה 2:00 בלילה, כשהרחובות שוממים 
מאנשים ושקטים מתנועת רכבים. לדעתי הם מגיעים 
מהיער, מחפשים אוכל, אבל לא נראה שהם תוקפניים 

כלל".

 הוראה מרתיחה

הודעה רשמית שהוציא משרד הבריאות, מבקשת 
המים  את  להרתיח  תקווה  וגני  אלעד  מתושבי 
לשתיה/ הכנת מזון/ הכנת תרופות/ צחצוח שיניים, 
עד להודעה חדשה. למקרה שתטעו, המשרד מדגיש 
להרתיח...  צורך  אין  באמבטיה  הרחצה  מי  את  כי 
מחברת  חריגות  שהתקבלו  לאחר  באה  ההודעה 
על  התושבים  פשטו  ההוראה,  בעקבות  'מקורות'. 
החנויות והצטיידו במלאי בקבוקי מים, כשהרשויות 

אף דאגו לאספקת שתייה למוסדות החינוך. 
בשעות הערב של שלישי הסתיימה בצורת המים, 
ראויים  המים  נמצאו  מחודשת,  בדיקה  ולאחר 

לשתייה, והעיר חזרה לשגרה.

 עשה למען תינוקות של בית רשב"ם
ע"י  טופל  בינוני  באורח  שנפצע  רגל  הולך  ילד 
מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה סניף אלעד 
לאחר שנפגע מרכב ברחוב רשב"ם באלעד. נסיבות 

התאונה בבדיקה.

 דירה עלתה בלהבות
עליונה  בקומה  דירה 
ברחוב  מגורים  בניין  של 
עלתה  עוזיאל,  בן  יונתן 
האחרון,  שישי  ביום,  באש 
לשלום  חשש  והעלתה 
יושבי הבניין שנלכדו בעשן 
מאמצים  לאחר  ובלהבות. 
האש,  לוחמי  של  מרוכזים 
להשתלט  הכבאים  הצליחו 
והאירוע  הלהבות,  על 

הסתיים ב"ה ללא נפגעים, אך עם נזק רב לרכוש, ועם 
משפחה שנאלצת לנדוד ותצטרף להתחיל מחדש את 

חייה, לפחות החומריים.

 סת"ם שיעור
הלכה,  זו  ה'  דבר  ומבקשי  הדעת  צמאי  קהל 
מוזמנים להצטרף לשיעור חדש שנוסד בבית הכנסת 
'לקח טוב', בהלכות סת"ם. השיעור נערך מדי צהרי 

שבת בין השעות 15:00-19:00.

העיר אלעד לבשה חג, וקיבלה את שר הביטחון אביגדור ליברמן בשורת טקסים מרשימים, לרגל 
חתימתו על העברת שטח האש הצה"לי לטובת הרחבת גבולות העיר  בתכנית: ביקור מיוחד 

בישיבת 'תורה בתפארתה', הענקת אות יקיר העיר, ומילים חמות מפי הח"כים ושושלת פרוש
מאת: משה אברהמי

שר הביטחון, אביגדור ליברמן, חתם ביום 
חמישי האחרון על הסכם לשחרור שטח אש 
בן מאות דונמים ממזרח לעיר החרדית, אלעד, 
והעביר אותה לידי העיר, לצורך בניית אלפי 
יחידות דיור המתוכננות בה, בשנים הקרובות.
חתימת ההסכם נעשתה בלשכת ראש העיר, 
החינוך,  שר  סגן  בהשתתפות  פרוש,  ישראל 
מאיר פרוש, יו"ר ועדת הכספים בכנסת משה 

גפני וח"כ יעקב אשר.
העיר  ראש  עם  יחד  השר  ביקר  לכן,  קודם 
הכספים  ועדת  יו''ר  פרוש,  ישראל  אלעד 
ח''כ משה גפני וסגן שר החינוך מאיר פרוש 
באלעד.  בתפארתה'  'תורה  הגדולה  בישיבה 
הישיבות  בחורי  מאות  ממראה  התרגש  השר 

שוקדים על תלמודם.
לאחר מכן, הגיע השר יחד עם ראש העיר 
וסגן  גפני  ח''כ  החרדיות  המפלגות  וראשי 
העיר,  שבמזרח  האש  שטח  אל  פרוש  השר 
שם נגזר הסרט במקום שעליו ייבנו אלפי יחי' 

דיור בזמן הקרוב.
בטקס שנערך בלשכת ראש העיר בעיריית 
הרב  העיר  רבי  תחילה  דברים  נשא  אלעד, 
שלמה זלמן גרוסמן ששיבח את שר הביטחון 
ליברמן וראש העיר פרוש ואמר: "ראש העיר 
שנענה  ליברמן  הביטחון  לשר  פנה  פרוש 
לאשר את שטח האש לעיר אלעד, מגיע באמת 

תודה רבה"
אף  נשא  גפני  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
לשר  חייבים  "אנחנו  כי:  ואמרה  דברים  הוא 
מצוקת  את  שזיהה  הטוב  הכרת  הביטחון 
הדיור באלעד ושחרר את שטח האש - משבח 
את ראש העיר פרוש שהוא לא נח לרגע ולא 

העיר  את  לפתח  כדי  אבן  על  אבן  משאיר 
ובתקופה הקרובה כבר יתחילו לבנות".

סגן שר החינוך מאיר פרוש אמר כי: ''אני 
מודה לשר הבטחון שנתן את החותם לשחרור 
אני  גם  בניה,  זכויות  היו  לאבותיי  השטח. 
שאף  דבר  הרים  שרוליק  בני  וכעת  בניתי, 
של  חה"כ  כל  את  וסחב  בו,  האמין  לא  אחד 

יהדוה"ת והביא בשורה לציבור החרדי''.
כי:  אמר  פרוש,  ישראל  אלעד  העיר  ראש 
ליברמן  השר  של  ההתרגשות  את  "ראיתי 
בביקור בתורה בתפארתה, איכפת לו - בנוסף 
לעשרות אלפי הדירות שייבנו, יוקם 2 מיליון 
מטר של מסחר ותעסוקה באלעד. אלעד נהיית 

עיר ואם בישראל".
שר  הכבוד  אורח  נשא  המרכזי  הנאום  את 
התייחס  שאף  ליברמן,  אביגדור  הביטחון 
העומדים  והמדיניים  הביטחוניים  לנושאים 
על הפרק. "בזמנו הרעיון של העיר אלעד היה 
על מנת להקל את מצוקת הדיור בבני ברק, אך 
היום אנחנו רואים עוד שלב ועוד שלב. משרד 
של  העיקרי  הצמיחה  מחולל  הוא  הביטחון 
המדינה. כל מה שניתן לפנות מאזורי הביקוש 
במרכז נזיז לפריפריה, כי אנחנו רוצים לעזור 
מצוקת  לפתרון  וגם  בפריפריה  לתעסוקה  גם 

הדיור".
ארוכה  לסאגה  סוף  שמה  ההסכם  חתימת 
שהתנהלה סביב העברת שטחי האש הצמודים 

לעיר, לה סירבו כל שרי הביטחון האחרונים, 
האש  ששטח  בטענה  יעלון,  בוגי  משה  כולל 
חיוני לצה"ל ואין אפשרות לוותר עליו. ראש 
עיריית אלעד, ישראל פרוש, לא התייאש, ועם 
כניסתו של ליברמן לתפקיד נועד עימו וביקש 
העיר,  לצרכי  האש  שטחי  את  להעביר  שוב 

ועל רקע מצוקת הדיור הקשה השוררת בה.
שחרור שטח האש יאפשר את יישום הסכם 
הגג שצפוי להיחתם עם העיר בקרוב, לבניית 

12,500 יח"ד, שיכפילו את אוכלוסיית העיר.
העירייה,  ראש  החתימה,  טקס  במהלך 
פרוש, העניק לשר את אות יקיר העיר, ואמר 
מעבר  איתו  הביא  אש  השטח  של  "הסיפור 
שנמצאות  יח"ד   5,000 עוד  יח"ד,   7,500 ל- 
בתוך הקו הכחול, חלקם נכנסו כבר לאישור 
אין  שאם  לשר  להגיד  רוצה  אני  הותמ"ל. 
של  מטר  מיליון  שני  סגרנו  תורה.  אין  קמח 
גג  הסכם  לפני  ואנו  ומסחר  תעסוקה  שטחי 
של 12,500 יח"ד. אני חושב שמיקומה הטוב 
של העיר בין כביש 6 לבין ירושלים הוא יתרון 
עובדות  מהנשים  אחוז   80 מ-  למעלה  גדול. 
לא  הוא  פה  הגברים שעובדים  אחוז  וגם  פה 
קטן. אלעד הולכת בפני משהו טוב.  הכפפה 

ששר הביטחון הרים היום תיזכר לדורות".

מאת: משה אברהמי

אלעד,  בעיר  הלימודים  שנת  פתיחת  עם 
סגניו  עם  יחד  פרוש  ישראל  העיר  ראש  סייר 
וחברי  גרוסברד  ושמואל  קריספל  צוריאל 
ושמע  בעיר,  התורה  בתלמודי  העירייה 

מהמנהלים והמלמדים על פתיחת השנה.
שנת  את  שיתחילו  התלמידים  כל  סך 
על  עומד  החינוך  מוסדות  בכלל  הלימודים 
27,286 תלמידים כ"י.. בניתוח הנתונים עולה 
שיהיו  הפעוטות  מספר  של  עליה  נרשמה  כי 
העלתה  שם  היום,  ובמעונות  במשפחתונים 
האחרונות.  בשנים  מעורבותה  את  העירייה 

מדובר על 1,872 ילדים ופעוטות. 
נותר  השנה  בגנים  שילמדו  הילדים  מספר 
 5,008 על  עומד  והוא  שעברה,  לשנה  זהה 
בתלמודי  הילדים  מספר  וילדות.  ילדים 
ובבתי הספר   ,5,862 התורה עומד השנה על 
על 7,338. עליה משמעותית נרשמה במספר 

התלמידות בתיכונים, שעומד השנה על 1,999 
תלמידות, לעומת 1,073 בשנה שעברה.

הקטנות  בישיבות  התלמידים  במספר  גם 
עומד  והוא  מבורך,  גידול  נרשם  והגדולות 
ירבו.  כן  תלמידים  כ-3,500  על  השנה 
במחלקה  גם  התקיימה  משמעותית  היערכות 
הלימודים  למקומות  שדאגה  מיוחד,  לחינוך 
בשנת  תלמידים   1,730 של  המסודרים 

הלימודים תשע"ח.
הלימודים  לשנת  וההיערכות  הפעילות 
שהחלו  הקיץ,  שיפוצי  עבודות  את  גם  כללו 
לחופש  והתלמידות  התלמידים  יציאת  עם 
בחלק גדול ממוסדות החינוך, שהמתינו לכך 
זמן ארוך. בין השאר רוצפו חצרות במשטחי 
לרווחת  דשא,  ומשטחי  משתלבות  אבנים 
כמו  מהנות.  הפסקה  משעות  שייהנו  הילדים 

כן התבצעו שיפוצים בתוך מבני בתי הספר.
בתחילת  כאמור  שהחלו  הקיץ,  שיפוצי 
החינוך,  ממוסדות  הילדים  צאת  עם  החופש 

זאת  ש"ח.  מיליון  כשני  של  לעלות  הגיעו 
הודות לתקציבים נדיבים של המשרד לפיתוח 
של  הכרעתו  לאור  והגליל,  הנגב  הפריפריה, 
באשכולות  העיר  להכללת  דרעי  אריה  השר 

הפריפריה החברתית.
הקבע  מבני  בניית  התקדמות  עם  כן,  כמו 
לאכלוס  בעירייה  נערכו  החינוך,  למוסדות 
ששימשו  יבילים  מבנים  פינוי  לצד  המבנים, 
הצרכים  השלמת  לצד  המוסדות,  את  כה  עד 
כיתות  תוספת  ודרשו  שגדלו  למוסדות 
לימוד. במהלך ההכנות הונפו והועברו כ-15 
מבנים יבילים ממקומותיהם הישנים, לטובת 

השלמת צרכים ומוסדות ופינו לטובת בינוי.

שחרר שטחים, והתקבל בכבוד מלכים

חילכם לאורייתא: 27,286 תלמידי אלעד חזרו ללימודים
עם תפילות בשפתיים ולב הומה מהתרגשות, ליוו השבוע ההורים את ילדיהם לתלמודי התורה 
ולישיבות  כך נראית מפת החינוך באלעד: מספר הילדים בגני הילדים נותר זהה לאשתקד, 
זינוק דרסטי במספר הילדות בתיכונים, ועלייה מבורכת במספר בחורי הישיבות  כל המספרים

כיכר השועל

צילום: יוסי רוזנבוים 



מזגן היברידי עם 2 טמפרטורות בו זמנית?  
אולי בעתיד...

לפרטים והצטרפות חייגו עכשיו: 1-800-222-234
ללקוחות בתשתית בזק, ברכישת ראוטר )נתב( תומך מרימון, בכפוף לתקנון.

אינטרנט רימון מציגה:
הראוטר ההיברידי היחיד בישראל,

המאפשר לקבוע רמת הגנה שונה לכל מכשיר,
לגלישה חלקה ובטוחה לילדים ולהורים.

הגנה 
בסיסית

הגנה 
בסיסית

הגנה 
גבוהה

הגנה 
גבוהה
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מאת: משה אברהמי

עמוסי  מיסיונריים  חומרים  חדש:  שפל 
כפירה ותועבה חולקו בתיבות דואר של תושבי 
רחובות שמעיה ובן זכאי באלעד. בין החוברות 
שנועדו  קומיקס  חוברות  גם  היו  שהופצו, 
ולהכשילם  ברשת  תמימים  ילדים  להפיל 
במראות אסורים. מי שלא חס על כבודו ונזעק 
להגן על קומתם הרוחנית של ילדי אלעד הוא 
רב העיר הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן, שיחד 
עד  הבניינים  בין  עבר  פעילים,  קבוצת  עם 

לאיסוף כל החומרים הפסולים.
"הייתי בדיוק בתפילת 'מעריב' בבית הכנסת 
המרכזי", מספר ל'השבוע באלעד' משה רבר, 
מנהל לשכת מ"מ ראש העיר שמואל גרוסברד. 
הודעות  של  כמות  ראיתי  שיצאתי,  "איך 
שנמצא  החומר  על  שמדווחים  מתושבים 
בתיבות דואר. תוך כמה דקות הגיע אברך עם 

עותק מהחוברות, ויחד עלינו לביתו של המרא 
דאתרא שיפסוק מה לעשות".

רב העיר הגרש"ז עלעל בחומר, ונתקף הלם 
קבוצת  במהירות  רבר  גייס  בהנחייתו,  וזעזוע. 
מתנדבים, יחדיו יצאו לרחובות על מנת לטפל 
לאחר  הייתה  כבר  שהשעה  למרות  במכשול. 
וכבודו,  כוחותיו  על  העיר  רב  חס  לא  חצות, 

ויצא בעצמו לשטח, בלווי נהגו.
כל  את  אספנו  הבניינים,  כל  בין  "עברנו   
ניסינו  מכך,  ויותר  הדואר,  מתיבות  החומר 
לתפוס את המחלקים ולעלות על עקבותיהם", 
מספר רבר. "עשינו פטרולים בכל קצוות העיר, 
מתוך מחשבה שאולי המחלקים שמים באזור 
ניסינו  יותר.  עוברים למקום מרוחק  ואז  אחד, 
גם להיעזר במצלמות אבטחה, אך לשווא, עד 
ערניים,  להיות  נמשיך  חוט.  קצה  לנו  אין  כה 

לראות אם הדברים החמורים יישנו".

'בני עלייה' שילבו 
לימודים עם התאווררות

מאות  אמיתית:  גאווה 
בחורים מאלעד, העבירו 
בשקידה  החופש  את 
במסגרת  תורה  דלתי  על 
הזמנים  בין  ישיבת 
בפינת    עלייה'  'בני 
ה'יחליפו כוח': קיאקים 

ואקווה כיף

באישון ליל: רב העיר 
במרדף אחר מיסיונרים

לילה  בשעת  קרה  זה 
מהעיר  אברך  מאוחרת. 
דואר  בתיבות  זיהה 
מיסיונרי  תועבה  חומר 
והזעיק את מנהל לשכת 
מ"מ ראש העיר, שעלה 
יחד    לרב  בדחיפות 
פעילים  קבוצת  עם 
במהירות,  שהתגייסה 
למבצע  הפמליה  יצאה 

בזק בשטח

מאת: משה אברהמי

הזמנים  בין  ישיבת  בהצלחה  הסתיימה 
הרב  ע"י  שהוקמה  עליה"  "בני  המרכזית 
לבני  הזמנים  בין  בימי  ופעלה  שפירא  מרדכי 
הישיבות הקטנות בבהמ"ד "היכל זרח" ולבני 

הישיבות הגדולות בבהמ"ד "אחיעזר". 
הרה"ג  ע"י  נמסרה  הישיבה  פתיחת  שיחת 
טוביה פולק משגיח בישיבת "עטרת ישראל" 
לצעירים, אשר חיזק את הבחורים כיצד לעמוד 
עמל  ובחשיבות  הזמנים  בין  בימי  בניסיונות 

ע"י  שיעור  נמסר  וכן  אלו,  בזמנים  התורה 
הרה"ג אפרים רוטשילד מראשי ישיבת "תורה 

בתפארתה".
הארץ   לצפון  לטיול  הבחורים  יצאו  בנוסף 
כדי להחליף כח לקראת זמן אלול, בקיאקים, 
רבי  של  בקברו  בתפילה  וסיום  כיף,  אקווה 

מאיר בעל הנס.
ראש  הנחה  הפעם  גם  שנה,  כבכל  כי  יצוין 
העיר ישראל פרוש את הנהלת העירייה לסייע 

ולהיות לעזר להנהלת ישיבת בין הזמנים.

הרב גרוסמן. צילום: בעריש פילמר

 |  
N

G

■ שפות באינטרנט: html, css, JS ■ תכנות באינטרנט - צד שרת ולקוח ■ בניית אתרי וורדפרס 
 ■ PHP תכנות מונחה עצמים בשפת ■ PHP -ו Jquery - מתקדמים ■ אינטרנט מתקדם
Angular וספריות נוספות לפיתוח יישומי רשת עוצמתיים ■ SQL עבודה עם בסיסי נתונים

עולם ההייטק והיזמות
כרטיס כניסה

שמור לביקורת
עד גמר הקורס

לימודים פעם אחת בשבוע

תחילת השיעור:     נשים 10:00    גברים 18:30 פתיחת דלתות: כחצי שעה לפני השיעורשורה בכיתה: 1 | כסא: 4 (מול המרצה)
0 1 0 0 0 111

0 1 0 0 0 111

חדש ומבוקש 

קורס פיתוח
ותכנות מתקדם!

מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-2201433 בית פרוג

מלגות
לזכאים

חדש! מוכרים לשנת שבתון!

מסלול גברים 
ירושלים

מסלול נשים 
ירושלים

מסלול גברים 
בני ברק

מסלול נשים 
בני ברק

בואי לגלות מקצוע מרתק המאפשר להתפרנס ברווח!

 ניתן להשיג הדסים ולולבים מובחרים
  בהשגחות מהודרות 

 לסוחרים ומשווקים: מכירת ג'ארדים פתוחים ללא מיון
 )מהקטיף לשטיפה וללקוח(

לסוחרים מתחייבים למחירים הכי נמוכים בשוק!
בית אריזה למיון אתרוגים, הדסים ולולבים מושב תקומה, משק 3

טל. 08-9941369, נייד. 054-4933671

פרדס לאתרוגים תימניים מזן בלתי מורכב למהדרין מן המהדרין

נתיבות: רח' ירושלים 66
יעקב: 054-4933671 - לסוחרים

ירושלים: יואל 19 
 שכונת הבוכרים

 יצחק:  054-4933672

 עליו מברכיםשגדולי הדור האתרוג 

ערבות

ומהודרים מיוחדים אתרוגים

 המכירה

  לבודדים

  תחל מצאת

 צום גדליה

אתרוגי האבותמברכים על האבות במסורת ממשיכים 

הפרדס בהשגחת הבדצ משעת השתילה ועד שעת הקטיף

054-4933670

054-4933671 מזן מיוחס

גידול של 
ערבות ישירות 

לצרכן



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בוקר טוב תלמידים
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מה דינו של עוף הבראקל?

עוף  בסערת  משמעותי  דבר  נפל  כשבוע  לפני 
הנידון  כה  עד  אם  המפה.  את  ששינה  הבראקל 
שונות,  במדינות  נאכל  היה  הבראקל  האם  היה 
נחשפו מסמכים החושפים את זהותו של הבראקל 
בבלגיה  רק  שגדל  מסוים  זן  הוא  כי  נכתב  ובהם 
ולאחר מלחמת העולם הראשונה  במחוז בראקל, 
עד  שנה,  כארבעים  לפני  עד  הכחדה  בסכנת  היה 
שנשארו רק חמישה תרנגולי בראקל בכל העולם, 

ואז החלו לגדלו בשנית בבלגיה בלבד.
בארץ  בנמצא  היה  לא  שהבראקל  לכל  הוברר 
שהזים  דבר  האחרונות,  השנים  מאה  מהלך  בכל 
הבראקל  אכילת  על  השונות  העדויות  כל  את 
שאמנם  לטעון  משווקיו  החלו  זה  בשלב  בארץ. 
שהוא  היות  אבל  נאכל,  היה  לא  עצמו  הבראקל 
שאפשר  הרי  ה'באלדי',  לעוף  במהותו  דומה 

להכשיר אותו על פי מסורת של הבלאדי.
מספר  שטרנבוך  הגר"מ  מרן  כינס  זה  בשלב 
עוף  בצורת  המתמחים  עולמי  שם  בעלי  מומחים 
החילוקים  את  בפרוטרוט  תיארו  והם  הבאלדי, 
המומחים  ]אחד  לבלדי,  הבראקל  בין  המהותיים 
חסידים  בגדי  שיתלבש  שליטאי  שכמו  הסביר 
הוא לא ייהפך לחסיד, כך גם אם הבראקל דומה 
נהפך  אינו  לבאלדי  החיצוני  ותארו  בלבושו 
מספר  הגר"מ  לשולחנן  הגיעו  ובנוסף  לבאלדי[, 
חזק  עוף  הבראקל  היות  על  ממומחים  הבחנות 

אותו  שמתאים  מה  לבלדי,  השוואה  בלי  מאוד 
לצורת עוף קרב שאין עליהם מסורת.

בנוסף הגיע הגרמי"ל לנדא ומסר מידע הקיים 
בידו על עוף הבראקל, וכן התקבלה עדות מהרב 
בלגיה  שיהודי  באנטוורפן,  הכשרות  על  הממונה 
זו היא בעל  נמנעים מאכילת הבראקל. עדות  היו 
היה מצוי תמיד  זה  היות שעוף  מיוחדת  חשיבות 
מאכילת  נמנעו  הם  ואעפ"כ  בלגיה,  יהודי  בקרב 

העוף.
דיונים  לאחר  ההכרעה.  נפלה  זה  בשלב 
כי  נחרץ  הלכה  בפסק  הראב"ד  קבע  מעמיקים, 
"עוף הבראקל הוא עוף טמא, ואפילו אם כל גדולי 

ישראל יתירו, הוא באיסורו עומד".
ודיינים  לרבנים  בבקשה  חתם  דבריו  את 
באשדוד  שחטו  כשבוע  "לפני  ובחו"ל:  מהארץ 
וזה  ה'בראקל',  מעוף  עופות  אלפים  כשבעת 
הבראקל  ביצי  את  מוכרים  כבר  שהם  שנים  כמה 
אני  ולכן  מהודר,  שזה  וטוענים   - ביוקר  לאכילה 
להכריז  ובגולה,  בארץ  ואדמו"רים  לרבנים  קורא 
ומהודרים,  כשרים  שלנו  והביצים  שהעופות 
ובית ישראל אינם נכשלים ח"ו בטריפות, ומכוח 
העוף  את  ולהאכיל  לאכול  אוסרים  התורה"ק 
החדש, ובזכות זה הקב"ה יגן עלינו ונזכה בקרוב 

לקבל פני משיח צדקנו".

וכן  בתורכיה,  כרב  משמש  אני 
בתורכיה.  השוחטים  את  כמלמד 
עם  ומתעסק  לומד  אני  שנים  במשך 
בא  הדבר  ערב,  בארצות  השוחטים 
מחלוקת  שיש  כששמענו  לידינו 
לעוף  באשר  לא  או  מסורת  יש  אם 

המדובר.
שלי  החברותא  עם  דיברתי 
כראש  משמש  הוא  בתורכיה, 
בית  ורב  שנה  כ-50  מזה  השוחטים 
הוא  באיסטנבול.  שישלי  הכנסת 
לפניו  שהיו  השוחטים  מראשי  קיבל 
המפורסמים  השוחטים  ראשי  עד 
חזן  יוסף  רבי  הגאון  מרן  המה  הלא 
זצ"ל בעל ספר ה'חקרי לב' ובנו מרן 
הראשון לציון רבי יוסף דוד חזן זצ"ל 
ידוע  אשר  זבח',  'תורת  ספר  בעל 
וטריפות אשר  יסודי בשחיטה  כספר 
אין סימן בכף החיים שלא הובא כמה 
מרן  עליו  העיד  וכבר  פעמים.  וכמה 
יוסף  עובדיה  רבינו  לציון  הראשון 
הספרדים  אצל  המכריע  שהוא  זצ"ל 
היה  הוא  באשר  וטריפות,  בשחיטה 
גדול הדור לפני כמאה חמישים שנה, 

וגם ראש השוחטים באיזמיר במשך 
40 שנה לפי עדותו.

הם היו שוחטים ואוכלים את העוף 
הזה ללא שום חשש. הרי לך שיש בו 
מסורת. וכן העידו לי התלמידים שלי 
גדלים  בכפרים  שם  שגם  בג'רבה, 
ללא  אותם  ושוחטים  כאלה  עופות 
חשש, ולא כמו שרצו לומר שעופות 
אלה גדלו במקומות שלא היו יהודים 
הוא  ההיפך   - מסורת  להם  אין  ולכן 

הנכון.
בתורכיה,  בשמו  ידוע  הזה  העוף 
בתורכיה(  )מחוז  דניזלי  של  העוף 
שעד לפני מאה שנה היו שם יהודים 
בעיר הזאת, והעוף נפוץ בכל מחוזות 
ללא  אותו  ואוכלים  ותוניס  תורכיה 
אלו  על  מתפלא  אני  לכן  חשש. 
שבאים לאוסרו ללא כל דיון ובדיקה, 
בעבר  מקובל  היה  זה  עוף  כאשר 
לגמרי  כשר  כעוף  היום  עד  ומקובל 
וארצות  טורקיה  יהודי  כלל  בקרב 

ערב.

מותר: יש מסורת
הרב אברהם חיים 

מרבני תורכיה, הרב המכשיר בשחיטה 

אסור: רק 5 תרנגולים
הרב משה חמד 

נאמן בית הראב"ד הגר"מ שטרנבוך 
הראב"ד בוחן את הבראקל

  בס“ד

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

הודעה בדבר מטרה שעבורה ניתן, בכפוף לאישור
התקציב, לבקש תמיכה לפי סעיף 3א'
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

 ,2017 מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב לשנת 
תמיכות של המשרד לשירותי דת (להלן-המשרד) למוסדות ציבור בהתאם 

לסעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
נושא התמיכה                                                                                                                               

שימור מורשתם והנצחת רבנים ראשיים בישראל
                                                                                                                            

בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על-ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל שלא  א. 
למטרת רווח (להלן - המבקש), ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב 
המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן (להלן-הנוהל). התמיכות יינתנו, בכפוף לאישור 

התקציב, באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני התמיכה.
המשרד של  האינטרנט  מאתר  להוריד  ניתן  התמיכה  ממבחני  עותק  ב. 
  www.dat.gov.il  ‘   לשונית תמיכות ועזבונות    ‘  תמיכות בהתאם  לסעיף 3א'  
כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורסמים  ג. 
וברשותו כרטיס חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל ולמבחני התמיכה באמצעות 
 .https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal פורטל התמיכות הממשלתי" בכתובת"

       עד ליום שני כ' באלול התשע"ז 11.9.2017
יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2017 עם הגשת בקשת התמיכה. ד. 

בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים,  עלולות  ה. 
להידחות בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון.

אישור התמיכה על ידי ועדת התמיכות במשרד מותנה בזמינות תקציבית. מסגרת  ו. 
התקציב לסעיף התמיכות טרם נקבע לרבות גובהו והיקפו. אשר על כן, יתכן 
שהבקשה לא תיענה במלואה או בחלקה, ומוסד הציבור לא ישמע בכל טענה 
בשל כך. אין בפרסום מודעה זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת 

תמיכות בכלל.

‰חל מ‰חו„˘
‡ני מ˘˙כר

!₪ 11,400
מ˙י חלמ˙י

על ˘כר
ֈ‰כז˘

‡ני עוב„
לי„ ‰בי˙,
בלי לבזבז

˘עו˙
מיו˙רו˙.

ו‰˙נ‡ים ‰נלווים
– מ„‰ימים!
נסיעו˙ חינם

ב˙חבור‰ ˆיבורי˙,
        חופ˘ו˙ ˘נ˙יו˙,
ֈ„ועו„ ועו              

סביב˙ ‰עבו„‰
נוח‰ ונעימ‰,
עם יחס מˆוין

מ‰‰נ‰ל‰.

רוצה גם אתה להתפרנס בכבוד וברווח?
התקשר עוד היום לטל' 2060* שלוחה 9

והצטרף למשפחת נהגי "קווים-עילית"!
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חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

מבצע מיוחד לתושבי אלעד 
ופ"ת ל- 3 חודשים בלבד! 

בר-מצווה מפוארת ברית/ה

חבילת עיצוב אווירה מושלמת:

עשיר  חדש  גורמה  תפריט 
השף  של  בניצוחו  ומפואר 

הנודע קובי מזרחי כולל תקליטן + צלם תמונות/וידאו + עיצוב

חופה מרשימה, עיצוב כסא כלה 

מפואר ועיצוב שולחנות מרהיב

ב- 5,000& מתנה!
+

החל מ- 130& רק- 118&

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

"ויולה אירועים וכנסים" - אולמות קלאסיים מהודרים ומעוצבים בסגנון פרובאנס. 
גן לעריכת קבלת פנים וחופה לחוויה מושלמת.

139170 &

במקום
בלבד

&

חניה מקורה  כל השנה גלאט כשרכשרות מהודרת 

לפרטים: אריה -  050-4111615 | 03-6818181 | ציר איילון, מחלף וולפסון, חניה צמודה

למנה
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יעקב אמסלם

לחיינו  נכנס  הוא  חודשים  מספר  לפני 
מסדר  לרדת  בעקשנות  מסרב  ומאז  בסערה, 
או  בפוליטיקאי  שמדובר  חשבתם  אם  היום. 
בידוען כלשהו, קבלו את העוף המדובר ביותר 
בעוף  מדובר  ה'בראקל'.  עוף  החרדי:  בציבור 
משם  בבלגיה,  'בארקל'  מאזור  המגיע  רגיל 
ביחס  חריגה  שחזותו  העוף,  שמו.  נלקח  גם 
אודות  רחב  פולמוס  עורר  אחרים,  לעופות 
אינו  כי  טענו  רבנים  מעט  לא  כאשר  כשרותו, 

כשר לאכילה. 
עד לפני מספר חודשים, קיומו לא היה ידוע 
חברה  האחרונים  בחודשים  הישראלי.  לציבור 
במסגרת  לארץ  אותו  לייבא  החליטה  מסחרית 
ייבוא עופות מגזע טהור ללא  מהלך כולל של 
חשש הכלאה. עוד בטרם הובא העוף המדובר 
מכשרות  התחייבות  החברה  קיבלה  ארצה, 
אשר  המשחטות  את  לחייב  החרדית  העדה 
בפיקוח הבד"ץ לרכוש אך ורק מהעופות הללו, 

שאין בהם חשש הכלאה, אך הזן המדובר עורר 
נמנעו מלהחליט  ולפיכך הרבנים  ספק הלכתי, 

בסוגיה. 
הפולמוס נסוב סביב הויכוח אם העוף נאכל 
מצוות  שומרי  יהודים  ידי  על  השנים  במהלך 
ויש לגביו 'מסורת' של כשרות. בעוף נמצאים 
נחשב  העוף  כי  הוא  החשש  אך  טהרה,  סימני 
למצוא  המתירים  הרבנים  ניסו  ולפיכך  לדורס 
הוכחה כי הוא נאכל על ידי יהודים בעבר, מה 

שמעיד על כשרותו. 
הגאון  בהם:  העוף,  את  המתירים  הרבנים 
מרן  של  דינו  מבית  קליין  שאול  משה  הרב 
הגר"ש וואזנר, רבני בית דין צדק בני ברק של 
הגר"נ קרליץ והרב בן ציון מוצפי – טוענים כי 
השינויים בו משאר התרנגולות, הם קלים ואינם 

מצריכים מסורת של כשרות. 
החודש,  בתחילת  שפורסם  דיינים  במכתב 
ולדבריהם  פסקו הדיינים כי העוף כשר מאחר 
ישנם עדויות של שוחטים שהעוף נאכל בשנים 
את  כהוכחה  הביא  אחר  תורני  מכון  עברו. 

טהורים,  עופות  בין  גדל  העוף  לפיה  העובדה 
ולפיכך הדבר נחשב למסורת לכשרותו. 

הרבנים האוסרים את העוף, בהם: רב העיר 
לנדא,  ליב  יהודא  משה  רבי  הגאון  ברק,  בני 
הראב"ד  בראשות  החרדית'  מ'העדה  רבנים 
ברנדסדורפר  משה  הרב  שטרנבוך,  הגר"מ 
של  ובנו  בירושלים  הוראה'  'היכל  אב"ד 
האדמו"ר  זצ"ל,  ברנסדורפר  מאיר  רבי  הגאון 
אברהם  והרב  מחפוד  שלמה  הרב  מסאטמר, 
מצוי  כלל  היה  לא  העוף  כי  טוענים   – רובין 
המסתמכים  השוחטים  וכי  יהודיות  בקהילות 
ועדויות  העוף  בזן  טועים  מהעבר,  עדויות  על 
חלק  דומה.  לעוף  לדבריהם  מתייחסות  אלו 
סימנים  על  הצביעו  אף  האוסרים  מהרבנים 
שלטענתם מעידים על עובדת היותו של העוף 

"דורס" ולפיכך אסור באכילה. 
ראב"ד  בנושא  הציג  במיוחד  חריפה  עמדה 
בשבועות  שטרנבוך.  הגר"מ  החרדית  העדה 
כינוסים שעסקו  שורת  הגר"מ  כינס  האחרונים 
בכשרותו של העוף ובשבוע שעבר הוא הנפיק 

הגר"מ  העוף.  את  לאכול  אין  נחרצת:  קביעה 
הוסיף במכתב שפורסם בעניין, כי "אפילו אם 

כל גדולי ישראל יתירו, הוא באיסורו עומד".
עמודים,  שלושה  פני  על  המתפרס  במכתב 
בירור עם  חוות דעתו לאחר  הגר"מ את  מנמק 
הוא  זה  במכתבו  העולם.  רחבי  מכל  שוחטים 
העוף  לפיהם  שוחטים  עדויות  וכל  מכל  דוחה 
שנאכל  העוף  כי  וטוען  עברו  בשנים  נאכל 
והמתירים  'בלדי'  הנקרא  אחר  מזן  עוף  הוא 
פשוט  "הדבר  שגויה.  עדויות  על  מסתמכים 
פסק  הבראקל",  עוף  לאכול  שאסור  וברור 
הגר"מ בסיום מכתבו. "וראוי לתקן שכל שוחט 
לשחיטה  בכך  נפסל  הוא  כזה,  עוף  שישחט 
יכול  אינו  זה,  מעוף  שאוכל  מי  וכל  אצלנו, 

להיות משגיח כשרות אצלנו".
לראש  העוף  הובא  השבוע  בתחילת  מנגד, 
שתקף:  מאזוז,  הגר"מ  רחמים'  'כסא  ישיבת 
מספיק  האלו,  החומרות  את  המציאו  "מאיפה 
מחלוקות מכל דבר", והכריע להתיר את העוף 

בשל היותו שייך לזן הבלדי.

אלי רובין

זכה  הירדן',  נהר  'רפטינג  הקיאקים  אתר 
בבין  החרדי  המגזר  של  רבתי  לרגל  לעליה 
אותה  החלטה  בשל  וזאת,  האחרון,  הזמנים 
המקום  שערי  את  לסגור  האתר  הנהלת  קיבלו 

בשבתות ומועדי ישראל.
הישיבות,  עולם  של  המובחרים  הקעמפים 
כך  וסתם  סמינרים  הזמנים,  בין  ישיבות 
זה,  במקום  דווקא  לבקר  הגיעו  משפחות, 

בשביל לחזק את שומרי השבת.
לידי  שהגיעו  ותיעוד  דיווחים  פי  על  אולם, 
עצמו  על  קיבל  שהאתר  אף  על  עיתונות',  'קו 
הציבור  כלפי  היחס  השבת,  שמירת  נושא  את 

החרדי היה מחפיר ומזלזל - עד לכדי אלימות.
שהגיעו  ירושלים  באזור  מישיבה  תלמידים 

קעמפ,  במסגרת  אב,  כ"ד  רביעי  ביום  לאתר 
לא ציפו ל"חוויה" מאין זו בעת הגיעם לשייט 

קיאקים בירדן.
הקיאקים,  מסלול  את  שעשו  הבחורים 
אחד  ישב  בו  כלשהו למקום  בשלב  הגיעו 
שתפקידו  מיעוטים,  בן  צעיר  האתר,  מעובדי 
במהלך  לכך  הנצרכים  לקיאקים  אוויר  למלא 
מחוסר  ישב  הנראה  שככל  הצעיר  המסלול. 
בתחביב  אותו  להפיג  החליט  בשעמום,  מעש 
מספר  אסף  הוא  החרדים.  לצעירים  שיציק 
קומפרסור  מכונת  ובאמצעות  ריקים  בקבוקים 
בקבוקים  להעיף  החל  בלחץ(,  אוויר  )מילוי 
לעבר בחורי הישיבה שנעו להנאתם על מסלול 

הקיאקים.
הבקבוקים שפגעו בכמה מהבחורים בצורה 
קלות,  פציעות  לחלקם  גרמו  ואף  כואבת 

הבחורים  את  הביאו  הקצר,  הטווח  בעקבות 
להגיש  בכדי  פרטיו,  את  צעיר  מאותו  לבקש 
התעלם  הצעיר  האתר.  בעלי  אצל  קובלנה 
והבחורים המשיכו בדרכם. לקראת סוף מסלול 
בני  עשר  כשנים  לבחורים  חיכו  הקיאקים, 
מיעוטים מעובדי האתר, שהחלו ליידות לעברם 
להטיל  בכדי  משוטים  בידם  נטלו  ואף  אבנים 

עליהם אימה.
מוטי, אחד מבני הישיבה שהיה עד לתקיפה, 
שאירע:  את  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  מגולל 
בני  של  קבוצה  המסלול,  לקצה  "כשהגענו 
מיעוטים החלו לזרוק לעברנו אבנים בעודנו על 
הקיאקים, כשאף לקחו בידם את משוטי האתר 
ואיימו להרביץ בהם. לאחר שאחד מאתנו החל 
נגד  מצלמה  באמצעות  המתרחש  את  לתעד 
מים, נעלמו התוקפים וחזרו לאחר שניות רעולי 
פנים להמשך התקיפה, כמו כן אף ניסו לכפות 
על א. שהחזיק את המצלמה בידו, למחוק את 

התיעוד, אך זה הצליח לחמוק מידם".
התקרית  לאחר  מיד  כי  מוטי,  סיפר  כן  כמו 
את  להבריח  וניסה  האתר  ממנהלי  אחד  הגיע 
כן,  כמו  בדרך.  שהמשטרה  כששמע  העובדים 
אחד  התבטא  במקום,  הייתה  שהמשטרה  בעת 
את  שהוריד  ברגע  כבר  כי  האתר,  ממנהלי 
הבחורים למסלול, ראה כי "הם בחורים אלימים 

שיגרמו לתגרה בינם לבין צוות האתר".
נפצעו כמה מבני הישיבה שקיבלו  בתקיפה 
לבית  פונה  כשאחד  במקום,  רפואי  טיפול 
טיפול  קבלת  להמשך  שבצפת  'זיו'  החולים 
רפואי. תלונה הוגשה במשטרת ראש פינה נגד 

התוקפים עובדי האתר ונגד מעסיקיהם.
מבדיקה שערכנו ב'קו עיתונות', עולה כי אין 
זה חזר על  וכי דפוס התנהגות  יחיד  זה מקרה 

עצמו כמה פעמים. 

הגדולים  הסמינרים  אחד  תלמידת  דינה, 
עם  במקום  ביקרה  בירושלים,  והמוכרים 
כי אף עליהם  והיא מספרת  חברותיה לסמינר, 
השייט  במהלך  בקבוקים  העובדים  אחד  זרק 
בקיאקים. עוד עולה, כי תגרה אלימה דומה לזו, 
באותו   )2011( תשע"א  בסיון  כבר  התרחשה 
אתר. או אז, במהלך ביקור של ישיבה מסוימת 
במקום, פרצה תגרה בין עובדי האתר לבחורים, 
בני  צעירים  האתר,  עובדי  תקפו  במהלכו 
מיעוטים, את הבחורים במכות, כשבשיא, אחד 
מהם תקף את אחד מרבני הישיבה. בתקרית זו 
נפצעו קל כחמישה בחורים שטופלו במרפאה 

מקומית. 
מנהל האתר ערן גיגי הודיע אז כי העובדים 
התוקפים פוטרו. כמו כן אמר, כי "רפטינג נהר 
הירדן עושה מאמצים ומשקיעה רבות לביטחון 
יחזרו  לא  כאלה  מקרים  כי  ותדאג  המטיילים 

בעתיד".
שתלמידיה  הישיבה  מצוות  הרבנים  אחד 
כי  בפנינו  להדגיש  ביקש  לאחרונה,  הותקפו 

המקום מסוכן והוא "בבחינת פיקוח נפש".
הירדן'  נהר  'רפטינג  האתר  מבעלי  גיגי  ערן 
עסק  הינו  הירדן  נהר  "רפטינג  בתגובה:  מסר 
שנה.  מ-20  למעלה  הפועל  ותיק  תיירותי 
האתר  הנהלת  החליטה  חודשים  מספר  לפני 
בשבתות  האתר  את  לסגור  אמיצה  בהחלטה 
ביקרו  הקיץ  חודשי  במהלך  ישראל.  ובחגי 
שבילו  דתיים  מבקרים  אלפי  עשרות  באתר 
ונהנו מחווית שייט ואירוח ללא דופי. 2 מקרים 
וודאי שאינם  בודדים שאירעו תוחקרו וטופלו 
מעידים על חווית השייט והאירוח באתר, מהם 
עם  יחד  מבקרים.  אלפי  עשרות  כאמור  נהנים 
זאת הנהלת האתר עושה כל שביכולתה על מנת 

למנוע הישנות של מקרים בעלי אופי אלים".

"פיקוח נפש": בחורי ישיבה הותקפו בקיאקים
בני מיעוטים העובדים ב'רפטינג נהר הירדן' תקפו באלימות רבה קבוצה של בחורי ישיבה  המשטרה הוזעקה 

למקום והוגשה תלונה נגד התוקפים ומעסיקיהם  בדיקת 'קו עיתונות' מגלה: לא מדובר במקרה ראשון

סערת הבראקל:
מחלוקת הלכתית חריפה

זה התחיל ממשווק תמים שביקש להכניס לשוק העופות הכשר, עוף 
מזן מיוחד מגזע טהור ללא חשש הכלאה עם עופות טמאים  מכאן, 
העניינים התגלגלו במהירות האור: פולמוס הלכתי שהתעורר, חצה את 
עולם הפוסקים לשניים  מורה נבוכים: האוסרים, המתירים והנימוקים 

פרסום 

ראשון



פותחים שנה במרכז המחשבים להב”ה אלעד

מתי? 
	 מחזור א- 3.9.17-7.9.17		

מחזור ב- 10.9.17-14.9.17	

מתי? 
מחזור א- 3.9.17-7.9.17	

מחזור ב- 10.9.17-14.9.17

בוקר:

ערב:

סדנת חוברת מתכונים 
לכבוד ראש השנה

סדנת יצירת קליפ איחולים לבבי 
לבני המשפחה או חברים

*הסדנא	מיועדת	לנשים

*לבעלות	ידע	בסיסי	של	הכרת	המחשב.
.power	pointה	בתוכנת	בסיסי	ידע	בעלות**

השעות: 
10:00-12:00

השעות: 
17:00-18:30

)רוצה להפתיע בני משפחה או חברים בקליפ...?(
הסדנא	מיועדת	לבנות	בגילאי	ט’	–יב’**

פרטים והרשמה: 03-5407219  בין השעות 09:00 - 12:00 בלבד!
לצורך הרשמה נדרשים פרטי זיהוי: ת.ז. של הנרשם תאריך לידה לועזי וטלפון

כתובתנו:	מרכז	רימון,	שמעון	בן	שטח	8	קומה	4,	אלעד.

לקראת	השנה	החדשה,	אנו	פותחים	סדנאות	חדשות	

כל הסדנאות בלהב”ה הינן בסבסוד מלא של משרד המדע

בס”ד

מרכז מחשבים להב”ה אלעד מברך את כל תלמידיו
ואת כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה

הזדרזו	להרשם	

מספר	המקומות	

מוגבל!
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ליברמן  איווט  הביטחון  שר  הגיע  שעבר  חמישי  ביום 
יקרת  מתנה  עמו  והביא  אלעד,  העיר  יקיר  תואר  לקבלת 
הצמוד  הצה"לי  האש  שטח  בהפשרת  מדובר  לא  ערך. 
לעיר, עליה נדבר תכף ומיד, אלא בצוות הצילום של ערוץ 
2 שנלווה אליו, עם הבטחה לאספקת כותרת טרייה, היישר 
לראש המהדורה. אחרי שסיים לדבר לאוזני המשתתפים 
את  ליברמן  הסיט  החרדי,  הדיור  צרכי  על  החרדים, 
התקשורת  לזרקורי  החרדית  התקשורת  ממצלמות  מבטו 

החופשית, והחל לדבר, כמובטח, על ענייני דיומא.
מארגני ועידות, יוזמי אספות, מתכנני ביקורים וממתגי 
התקשורתית  החשיפה  שמידת  יודעים  כינוסים,  אולמות 
האישיות  זהות  גורמים:  בשני  תלויה  האירוע  של 
פרץ  הרצליה'  'כנס  נאומה.  ותוכן  שתתארח  הממלכתית 
הציבוריות  הוועידות  לפנינת  והפך  הציבוריים  לחיינו 
על  לראשונה  בו  הכריז  ששרון  אחרי  עשור,  במשך 
התנתקה  אילן  בר  אוניברסיטת  ההתנתקות'.  'תכנית 
הממשלה  ראש  רוצח  עם  שמה  של  האוטומטי  מהזיהוי 
אחרי שנתניהו הכריז בין כתליה על תמיכתו ברעיון שתי 
המדינות. ישבתי באולם באותו יום ובמבט לאחור, הייתה 
זו אחיזת העיניים הגדולה של העשור. הסכסוך הישראלי-
פלסטיני נותר כשהיה אבל האוניברסיטה לפחות, הלבינה 

את שמה.
במבחן 'כנס הרצליה', שר הביטחון קיבל ציון 10 בתום 

ובא  האופוזיציונר  מדי  את  שפשט  מאז  באלעד.  ביקורו 
בשערי הקריה בתל-אביב, ליברמן נוצר את לשונו בהתאם 
לכללים המחמירים של בעל החפץ חיים. הביקורת הקשה 
תמיכה.  במשפטי  והומרה  נגנזה  הממשלה  ראש  נגד 
ושות',  הנייה  החיסול  יעדי  נגד  הלוחמניות  ההצהרות 
ללשכת  כניסתו  מרגע  וארבע שעות  עשרים  תוך  אופסנו 
על  מדברים  עמו  שיושבים  הקבינט  שרי  הביטחון.  שר 
שר בטחון שבא מהתחום האזרחי ומזכיר בשיקול דעתו 
הרחמים  בחודש  בשעתו.  ארנס  מישה  את  ובמתינותו 
והסליחות ניתן לומר שאיווט מחייב את השבים בתשובה. 
מרגע שהצהיר אמונים לתפקידו, הוא שינה את דרכיו מן 

הקצה אל הקצה. 
שינוי התדמית של ליברמן נעשה בכוונה תחילה, מתוך 
)שנותרו ברשימה,  מחשבה סדורה. עם חמישה מנדטים 

אחרי נטישתה של אורלי לוי אבוקסיס(, הצליח ליברמן 
לתפוס את העמדה מספר שתיים בממשלה. בתפקיד הזה, 
הוא מתכוון להיאחז ככל שיותיר לו הזמן הקצוב לסיום 
הקדנציה בכפוף להחלטות היועץ המשפטי לממשלה. כל 
דקה נוספת בתפקיד, מוסיפה לו ניחוח בטחוני עם ארומה 

של מתינות, יציבות וממלכתיות.
טקסטים  והשמעת  המתחדשת  מתינותו  בשל  דווקא 
הורים  ניצבים  כשמנגד  גם  לאומית  אחריות  נוטפי 
הפתיעו  באלעד  ליברמן  שהשמיע  המילים  שכולים, 
מנסה  המהפכה  משמרות  באמצעות  "איראן  בחריפותן: 
לייצר מציאות חדשה סביבנו עם בסיסי חיל אוויר וחיל 
ים איראניים בסוריה ועם מיליציות שיעיות המונות אלפי 

שכירי חרב וייצור נשק מדויק בלבנון". 
באיומים  ליברמן  עטף  הזה,  העובדתי  התיאור  את 
"ישראל  האופוזיציונר:  איווט  סטייל   - שגרתיים  לא 
נסתפק  ולא  האלה  הניסיונות  עם  להשלים  מתכוונת  לא 
בתפקיד של צופים מהצד. העובדה שאיראן מנסה להפוך 
את סוריה למוצב קדמי כנגד ישראל, עם בסיסים צבאיים 
המזרח  רחבי  מכל  שמובאים  שיעים  חרב  שכירי  ואלפי 
התיכון אל תוך סוריה – זו מציאות שאנחנו לא מתכוונים 

להשלים אתה".
ביממה  מרוסיה,  בזק  מביקור  ששב  הממשלה  ראש 
אזהרות  השמיע  איווט,  של  האזהרה  לנאום  שקדמה 

איווט  של  שהאיום  אלא  אזורית.  מלחמה  מפני  דומות 
נשמע דרמטי בהרבה. ראש הממשלה, נחשד אוטומטית 
מדינה,  עדי  על  הקלון  כותרות  את  להסיט  שמנסה  כמי 
הביטחוני-מדיני.  הערוץ  לעבר   – והפגנות  חקירות 
רבת  קרבתו  בשל  הן  הפוך.  אינטרס  לעומתו,  לליברמן 
שהוא  והרוגע  היציבות  בשל  והן  הרוסי  לממשל  השנים 
מנסה לשדר בתפקידו. האיש שהיה חשוד סדרתי במשך 
עשור ויצא מזה בשלום )חרף מחול השדים בתיק ישראל 
לא  המשפט(,  לבתי  לשעבר  מקורביו  את  שסוחף  ביתנו 

נחשד כיום בליבוי 'פייק ניוז' לצרכי כותרות. 
של  שובו  אחרי  שהשמיע  האיומים  זה,  בגלל  דווקא 
על  מכל  יותר  מעידים  פוטין,  עם  מהפגישה  נתניהו 
המביכות  הכותרות  שפורסמו  לפני  עוד  מצבנו.  חומרת 
ב'פראבדה' הרוסי )'רוסיה היום' של פוטין( על הפאניקה 

שאחזה בראש הממשלה, שאלנו את שר הביטחון האם יש 
סיכוי להרחקת האיראנים מהגבולות באמצעים מדיניים. 
אותה  למצות  וחייבים  דיפלומטית  דרך  עדיפה  "תמיד 
בזהירות,  ליברמן  השיב  אחרת",  בדרך  שהולכים  לפני 
"אני חושב שראש הממשלה פעל נכון. צריך למצות את 
כל הדרכים האחרות ולנקוט באמצעים אחרים רק אם לא 

תישאר ברירה".
האמירות שנשמעות מפי ראש הממשלה ושר הביטחון, 
גוון  ומעניקות  דין  ימי  של  לתחושה  כולנו  את  מכניסות 
מחודש  פחות  בעוד  נאמר  שכולנו  למילים  אקטואלי 
בתפילת ראש השנה: "ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב 

ואיזו לשלום".

הפשרת יחסים
הבחירות  ערב  ירושלים  בסמטאות  הסתובב  מאז 
מאה  לרחובות  חסד  שערי  שכונת  בין  ונד  נע  לעירייה, 
יחסים עכורים עם החרדים.  ידע ליברמן בעיקר  שערים, 
בעיצומה של קדנציית לפיד-בנט, שהתבססה על הברית 
האנטי-חרדית שאיווט ניסה לטרפד, עקב הקמת הממשלה 
הזכורה לרע, חבר ליברמן לדרעי ולגפני, בניסיון לכבוש 
את ראשות עיריית ירושלים. המהלך נכשל, ואיווט שלא 
של  לפיד  יאיר  כתואם  לרגעים  נראה  סולח,  ולא  שוכח 

אותם הימים.
לטקס  שהגיע  גפני  מוישה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
הפשרת שטחי האש, נוהג להזכיר איך למד על בשרו לא 
לשלול שום אופציה לחבירה פוליטית עתידית. כששרון 
חבר ללפיד האב, הצהיר גפני שהיהדות החרדית לעולם 
לא תסלח. חלפה חצי קדנציה, ויהדות התורה שבה לשכון 

תחת כנפיו של אבו עמרי.
אלמלא התובנה ההיא, סביר להניח שגפני היה משמיע 
ברית  שלילת  של  דומות,  אמירות  איווט  של  לכיוונו 
עתידית, ולא רק בקדנציה הרעה שלפני זו הנוכחית, אלא 
גם בראשית קדנציה זו. השניים התקוטטו במליאת הכנסת 
ושיגרו אחד לעבר השני ביטויים עולבים. את משנתו נגד 
השאר  בין  ליברמן,  השמיע  טיבי,  מאחמד  שגרוע  גפני 
נותר  לא  הלשון  חד  גפני  זו.  באכסניה  שהעניק  בראיון 
)טוב,  יבש  טרם  הדיו  והצמדה.  ריבית  עם  והחזיר  חייב 
לביקור  האחרון  בסופ"ש  התייצבו  והשניים  ממש(,  לא 
ומתמיד  מאז  היו  כאילו  ומיודדים,  מסוחבקים  משותף, 

החברים הכי טובים.
כדי  חי  קול  רדיו  של  הנייד  לאולפן  נכנס  כשליברמן 
)במסגרת  מעלה  ולחתום  ריבלין  ליעקב  ראיון  להעניק 
'עשו  ומאיר פרוש  גפני  'פילפוליטיקה'(, מוישה  תוכנית 
כבוד' והתיישבו לצדו. כמה רגעים לפני, סייר שר הביטחון 
ששייכותה  בתפארתה'  'תורה  בישיבת  כבוד  כאורח 
סיור  חרדי,  הפנים  בז'רגון  ידועה.  הפוליטית-תורנית 
מהסוג הזה, מהווה תעודת הכשר מהודרת בהרבה מכל 
'כשרויות הספק' של עופות מוזרים: הבראקל, ובקרוב מי 
יודע, אולי גם החסידה, האנפה והדוכיפת, בשינויי שמות 

מתבקשים.
לקמץ  הנוהגים  וליטאים  בכלל,  חרדים  פוליטיקאים 
במחמאות בפרט, לא נוהגים לפנק פוליטיקאים חילוניים 
יקיר  של  ייחודי  תואר  להעניק  שלא  ובטח  בחיני-חינם 
ניתן  לא  שהאות  טוענים  המקומיים  )הש"סניקים  העיר 
'שטח  מגבולות  אלעדי  פנים  סיפור  כבר  זה  אבל  כדין. 
האש' הפוליטי של העיר שנותר חם תמיד(. את החיבוק 

בית ספר לפוליטיקה

אמונה וביטחון

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

מחול רוסי במזרח התיכון. נתניהו מתארח אצל פוטין. צילום: עמוס בן גרשם, לע"מ
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עוד לפני שפורסמו 
הכותרות המביכות 
ב'פראבדה' הרוסי 
)'רוסיה היום' של 
פוטין( האמירות 

שנשמעו מפי ראש 
הממשלה ושר 

הביטחון, העניקו גוון 
אקטואלי למילים 

שכולנו נאמר בעוד 
פחות מחודש 

בתפילת ראש 
השנה: ועל המדינות 

בו יאמר איזו לחרב 
ואיזו לשלום

גפני ופרוש 'עשו 
כבוד' והתייצבו 

לצד שר הביטחון 
אחרי שסייר כאורח 

כבוד בישיבת 
'תורה בתפארתה' 

ששייכותה 
הפוליטית-תורנית 

ידועה. בז'רגון 
הפנים חרדי, סיור 

מהסוג הזה, מהווה 
תעודת הכשר 

מהודרת בהרבה 
מכל 'כשרויות 

הספק' של עופות 
הבראקל, החסידה, 

האנפה והדוכיפת

החרדי, שר הביטחון ליברמן - בתפקידו זה, דווקא - הרוויח ביושר. לא 
רק בגלל מה שהוא משמיע, אלא גם ואולי בעיקר בזכות שתיקתו. 

ולא  כמעט  ליברמן  של  קולו  בשבת,  העבודות  סערת  של  בעיצומה 
והשיח ממלכתי. כשמשווים את  נמוך  הווליום  וכשהוא מדבר,  נשמע, 
לפיד  בקדנציית  עצמו  שהכתיר  כץ  ישראל  של  להתנהגותו  התנהלותו 
היא,  החברים  של  המסקנה  בממשלה,  שנותר  האחרון  החרדים  כידיד 

שעם כאלה ידידים, עדיף אויבים לשעבר.
מועילה.  אסרטיביות  ומגלה  מדודה,  פאסיביות  על  שומר  ליברמן 
הוא  התהליך  כדי  כשתוך  באלגנטיות,  החליק  הוא  הגיוס  תקנות  את 
מנטרל את המוקשים שהוטמנו בתקופתו של שר הביטחון הקודם בוגי 
יעלון. לא נכון ולא רצוי לחבק אותו חזק עד שיישמע הקנאק, אבל על 
התהליכים שהתרחשו מאחורי הקלעים מול ראשי הישיבות, עוד ידובר 

ויסופר, כשייפתח הארכיון של ועד הישיבות. 
בנייה  לטובת  הארץ,  במרכז  צה"לי  אש  שטח  הפשרת  של  הבוננזה 
בן  מפואד  לפניו,  הביטחון  שרי  כל  שבקצפת.  הדובדבן  היא  חרדית, 
כיוונו  יעלון, דיברו גבוהה אך  וכלה בבוגי  אליעזר, עבור לאהוד ברק 
אחרון  הכמעט  האש  בשטח  שמדובר  הסבירו  הם  האמת  ברגע  נמוך. 
ליברמן  בזמנם.  לא  אך  תקודם,  עוד  הפשרתו,  ולפיכך  המרכז,  באזור 
אמר ועשה. לפחות על תקופת כהונתו הראשונה כשר ביטחון, מגיע לו 
בצדק אות יקיר המגזר, ולא רק העיר אלעד. נותר רק לקוות כי האיש 
שכבר הוכיח כי לוליינותו אומנותו, לא ישנה את שיחו ושגו, בהתקרב 

מועד הבחירות.

חדל אש
בין הסיור הבלתי שגרתי בישיבה, לבין קבלת התואר, הבלתי אופייני 
גם כן, מעיר חרדית, התיישבנו לראיון עם שר הביטחון, ולא רק בנושאים 
הביטחוניים החביבים עליו בעת הנוכחית, אלא גם בסוגיות מגזריות. אז 
כפי שהגדיר  יהדות התורה",  נכון ש"הוא לא הפך לח"כ השביעי של 
זאת ח"כ יעקב אשר, אך את האמירות המתונות ולא רק בנושאי ביטחון, 

רצוי לגזור ולשמור לקראת מערכת הבחירות הבאה. 
לתפקיד,  שנבחרת  מאז  הראשונה  בפעם  חרדית,  בישיבה  התארחת 
אתה מבקר בעיר חרדית ומקבל את תואר יקיר העיר, משהו טוב קורה 

ליחסים שלך עם החרדים מאז שנכנסת לתפקיד, אמרנו.
"יצא לי כמה פעמים לבקר באלעד, תמיד לצערי בנסיבות לא טובות, 
גם בניחום אבלים, אצל משפחת יפרח, אחד משלושת הנערים שנרצחו 
על ידי מחבלי החמאס, גם לאחרונה אצל משפחת סלומון אחרי הטרגדיה 
בחומש וכעת בנסיבות אחרות לגמרי. אני שמח שנפלה בחלקי הזכות 
לעזור בפתרון מצוקת הדיור גם למגזר החרדי, ואם הזדמן לי בתפקידי 
הזה להגיע לפה כדי לעזור, זה משמח. אני עוד זוכר את הפרויקט של 
הקמת העיר מ-96', בתפקידי כמנכ"ל משרד ראש הממשלה. מי שעבד 

היה  בתיק,  שהחזיק  הממשלה  ראש  תחת  השיכון,  שר  כסגן  מולי  אז 
מאיר פרוש שנמצא פה היום עם בנו, ראש העיר. אלעד התחילה ב-98' 
בניית  של  ב'  בפרק  גם  חלק  כיום  לי  שיש  ואני שמח  בפועל  להיבנות 

והרחבת העיר".
חתמתם על הפשרת שטח האש, שרי הביטחון שהיו לפניך לא חתמו. 
האם הגעת למסקנה שבניגוד להצהרות של חלק מקודמיך, השטח לא 

באמת נחוץ לצבא, שאלנו.
דעת  חוות  ובלי  הצבא  של  גיבוי  בלי  למהלך  הולכים  היינו  "לא 
מקצועית תומכת. אפשר ללמוד מהמהלך הזה שניתן לשלב בין הצרכים 
חלק  הלאומי,  החוסן  על  מדברים  כשאנחנו  לאזרחיים.  הביטחוניים 
שהצבא  להבין  צריך  צבאיות.  רק  ולא   - בעיות  לפתור  היא  מהיכולת 
הוא המחולל הכלכלי מספר אחת במדינת ישראל, לא רק כאן אלא גם 
בדרום. אתה מסתכל על עיר הבה"דים שבזמנו הטילו ספק בהתפתחותה, 
ואתה רואה היום כעשרת אלפים איש מגיעים יום יום לנגב, אתה רואה 
ומבין  שקורה  מה  על  מסתכל  אתה  לאזור,  שעוברות  גדולות  תעשיות 
שאפשר לשלב גם אינטרס צבאי, גם אינטרס כלכלי וגם אינטרס אזרחי 

באותה החלטה".
העברת  אחרי  בכבוד  והתקבלת  בתפארתה  תורה  בישיבת  ביקרת 
בג"ץ  פסיקת  להתפרסם  אמורה  כשבועיים  בעוד  הגיוס.  חוק  תקנות 
בעתירות נגד חוק הגיוס. מה ישמח אותך יותר, פסילת החוק בבג"ץ או 

אישורו, הקשינו. 
"זה לא עניין של מה ישמח. קודם כל צריך לכבד כל פסיקה. לפעמים 
יש פסיקה שמשמחת אותך, לפעמים ההיפך, אבל אני מכבד תמיד את 
ולשמור  המשחק  כללי  את  לכבד  לכולנו  מציע  אני  פה  גם  הפסיקה. 

עליהם".
אנחנו רואים אותך כאן עם חברי הכנסת החרדים אחרי קדנציה קודמת 
של חיכוכים וגם תחילת קדנציה של ישיבה משני צדי המתרס. אתה יכול 

לומר במבט לאחור, שהנתק שהיה לא יחזור על עצמו?
"כמו תמיד יש הרבה דברים שעליהם אנחנו מסכימים, יש גם דברים 
שאנחנו לא מסכימים לגביהם. אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. יושבים 
מכיר  אני  שניהם  את  פרוש.  השר  וסגן  גפני,  הכספים  ועדת  יו"ר  פה 
עוד משנות התשעים. את מאיר פרוש הכרתי עוד כשהיה חבר מועצת 
העיר בירושלים ואת הבן שלו כעת בכל התהליך של ההפשרה. כנראה 
שזה גנטי במשפחת פרוש. את הג'וב הראשון שלי בליכוד קיבלתי עוד 
כשהסבא ר' מנחם היה פעיל. ידענו עליות ומורדות. החכמה היא לפעול 

ביחד ולעבוד ביחד גם כשלא מסכימים. עובדה שזה מצליח".
המבחן  בפני  נעמוד  אלול  בזמן  אך  הצלחה,  נרשמה  אכן  קיץ  בזמן 
האמיתי אחרי שבג"ץ יאמר את דברו, כצפוי, בעתירות נגד חוק הגיוס 
המתוקן. אם החוק ייפסל, שטח האש בגזרת יחסי חרדים-חילונים יחזור 

לפעילות מבצעית מלאה, ואנחנו נהיה המטרה. 

באש ובמים. ליברמן מתראיין באלעד, כשגפני ופרוש לצדו צילום: זאב סגל.



לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.5.17

, שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00





למחירים הזולים בישראל
התחייבות

פתוח רצוף בין השעות 09:30-22:00  | התחייבות למחיר זול יותר מכל הצעה 
רשמית כתובה של אותו היבואן, מינימום 3 פריטים בכל רכישה, תקף ליום ראשון בלבד 3.9.17

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן

בחסות
www.payngo.co.ilאתר עם כתובת

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

יום ראשון 3.9.17
בכל סניפי הרשת

במוצרי החשמל שאתם 
מעוניינים לקנות בוחרים 1

מצטיידים בסקר שוק
והצעות מחיר משווים 2

מגיעים ביום א
 לסניפי 
הרשת וחוסכים בענק חוסכים 3

איך משתתפים?

למחירים הזולים בישראל

1

2

3

משפצים?משפצים?

של רכישה מרוכזת דירה?עוברים 
יריד ענק



ח’ - י’ באלול
תשע”ז           
30/8-1/9/2017 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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ל
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ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
למכירה

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

+5 חדרים

בית שמש

לפרסום
03-6162228

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

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

הרב קוק 23
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

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

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

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, 

1,900,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

דופלקסים

דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 4-4.5 חדרים
במפלס אחד בק-5 בניין 
חדש, 215 מ"ר ומעליו 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

אשדוד

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

וילות ובתים

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

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

1,210,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)35-35(_____________________________________________

 בבר אילן, קרוב לקריה 
החרדית, 4 חד', משופצת 
קומפלט 1,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35(תיווך יעקב, 054-4901948

 ק"ק 150 מ"ר + 150 מ"ר 
מרפסת 6 חד', 3 שרותים, 

אפשרות לחלוקה ל- 6 יח"ד, 
3,000,000 ש"ח,

054-8446858)32-35(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

בית שאן
 במיקום מעולה, 4 

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

052-7630330)33-37(_____________________________________________

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

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

054-4901948)35-35(_____________________________________________

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

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

באר שבע

3-3.5 חדרים

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

מיידית, 830,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)35-35(יעקב, 054-4901948 

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

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

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

מושכרות ב- 5,200 
ש"ח הכול משופץ, 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

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

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

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

 5 חד' גדולה ומרווחת 
ברמת אהרון/כהנמן, 

ק"ג, חזית, פרטים בתווך 
_____________________________________________)34-35(אשכנזי, 03-5791770

 ברח' חזו"א/עזרא, 6 
חד', בק"ה, חזית לפראק, 

מחולקת ל- 4 + 2 חד', 
פרטים בתווך אשכנזי, 

03-5791770)34-35(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

054-8408108

בקרית הרצוג ב“ב 
ק“ק כחדשה 136 מ“ר

כולל  ממ׳ד + 2 ח.מקלחת + 3
 ח.שרותים + חצר צמודה 45 
מ׳ר מרוצפת + כניסה פרטית

 ללא2,500,000&
תיווך רק

חדרים גדולים 6

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

050-41-777-50

ב- 1,790,000&

"להב נכסים":
 מציאה למשקיעים 

וזריזים!!! בגן ורשא מחולקת 
ל- 2, מפוארות, מניבה כ- 

7,000 ש"ח )כ- 80,000 ש"ח 
שנתי!!!(, רק 1,970,000, 

לחטוף!!! תיווך,
050-4160390)33-36(_____________________________________________

 5 ח', ק"א + יחידה 
+ ח.ארונות, ענקית + 
סוכה + מעלית, מיידי, 

1,750,000 גמיש. אפיקי 
נדל"ן בועז,

050-4156080)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות וילה הכי גדולה 
בעיר, 9 חד' ברבן גמליאל. 

ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת גן 3 חד' + גינה 190 

מ"ר, אופ' נרחבות,
054-9422194)35-35(_____________________________________________

 דירת גן, 4 חד' אזור רבי 
מאיר. ישראל אלבלינק שוק 

_____________________________________________)35-35(הנדל"ן, 052-3251213

 בריף דירת גן 4 חד'. 
ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)35-35(_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות, 
דירת גג, 3 חד', גג בטאבו, 

1,300,000. ישראל אלבלינק 
_____________________________________________)35-35(שוק הנדל"ן, 052-3251213

 בבלעדיות דירת גג, יושבת 
על שטח של שתי דירות 

+ שתי גגות בטאבו, מחיר 
מעולה! ישראל אלבלינק שוק 

_____________________________________________)35-35(הנדל"ן, 052-3251213

 ברשב"י דופלקס 5 חד', 
ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)35-35(_____________________________________________

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

רק 1,440,000 ש"ח,
052-5752500)35-35(_____________________________________________

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

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

 דירה מחולקת בגיורא 
יוספטל, תשואה מעל 6 אחוז 
במחיר מציאה. "אבני דרך" - 

_____________________________________________)35-35(משה, 054-3255667

 דירה מחולקת בדרך 
מצדה, מושכרת 4,700 ש"ח, 

110 מטר, במחיר מציאה.
"אבני דרך" - משה,

054-3255667)35-35(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 דירת 4 חדרים, קומה 
ד' בשכונה ו', משופצת 
לחלוטין, רק 750,000, 

פינוי מיידי, לפרטים 
ותיאום: נועם,
050-3600512)35-35(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, 72 מטר, 
רחוב הראל, משוכרת 1,800 
ש"ח, 560 אלף ש"ח. "אבני 

_____________________________________________)35-35(דרך" משה, 054-3255667

 דירת 3 חדרים מעולה 
לחלוקה רחוב מינץ, רק 595 

אלף ש"ח. "אבני דרך" -
_____________________________________________)35-35(משה, 054-3255667

 דירה בשכונה יא', 3 
חדרים, טובה לחלוקה במחיר 

מציאה. "אבני דרך" -
_____________________________________________)35-35(משה, 054-3255667

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

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

 באזור מתחרד, 3 חד', קג', 
מסודרת, 970,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדר נכסים, 052-4834706

 בגור אריה - 3 חד', קג', 
מסודרת, לאחר שיפוץ, פינוי 
בינוי, 940,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)35-35(אדר נכסים, 052-4834706

 בדקל - 3.5 חד', קו', 
מסודרת, מזגנים, 980,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים, -052
4834706)35-35(_____________________________________________

 במרכז - בבנין דו קומתי, 
3 חד', ק"ב, פינתית + רצפה 

קיימת לתוספת 2 חד', 
מושכרת, 1,060,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים,
052-4834706)35-35(_____________________________________________

 במשלט - 2 חד', קג', 
משופצת, נוף, מושכרת, 

695,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)35-35(נכסים, 052-4834706

 בבלעדיות ברש"י, 
דירה מחולקת ל- 2, 

תשואה יפה, רק 
1,250,000 ש", לא 

לבעלי משכנתא. תיווך,
050-9777755)35-35(_____________________________________________

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

חתימת החוזה,
 03-5444815/054-7477054

_____________________________________________)35-35(מוטי

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)35-35(_____________________________________________

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

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

 דחוף! בקרית הרצוג, 
3 חד', ק"ד )בלי( 

משופצת + אופציה 
לגג *למשקיעים! 

בז'בוטינסקי עורפית 
ושקטה, 2.5 חד' *ביונתן, 

3 חד', ק"א, שקטה, 3 
כ"א *בחגי, 2 חד', ק"א 

+ מעלית, כחדשה
*"אלוני נכסים"
052-7610603)35-35(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 ביגאל אלון, קומה נוחה, 
כ- 140 מ"ר + סוכה מתאימה 

לחלוקה 1,650,000. נדל"ן 
הקריה, 052-2221614,

050-3000121)35-35(_____________________________________________

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

במגרש, מפתחות
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 דירת-גן יוקרתית, 
בבמברגר, 150 מ"ר בנוי 

+ 10 מ"ר חצר, 6 חדרים 
)אפשרות ליח"ד(, כניסה 
פרטית. "מקסימום-נדלן"

052-2452820)35-35(_____________________________________________

 באזור הרב שך, פנטהאוז 
130 מ"ר, 110 בנוי, 20 מ"ר 

בנוי מרפסת, ק"ד )ללא 
מעלית(, חזית, 3 כ"א + חניה, 

1,990,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 באהרון-דב פנטהאוז ענק 
ומפואר, מיידי, 5,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

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

אפשרות ליחידה.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בבניין-חדש במרים-
הנביאה פנטהאוז 5 חד', חזית 
+ מרפסת, 3,000,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)35-35(_____________________________________________

 פנטהאוז 140 + 26 
בגמר בניה, קומה 7, מפרט 
גבוה, קבלן ידוע, 2.8. תיווך 
BA יזמות, 03-6138886, 

0544-980159)35-35(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא, 
דופלקס 5.5 חד' ענקית, 

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

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

03-5799308)35-35(_____________________________________________

 באזור-מנחם/בן-גוריון, 
דירת-גג כ- 190 מ"ר, 

ק"ד, 5 חדרים, 95 מ"ר 
+ חדר וגג גדול למעלה, 

כ- 95 מ"ר, חזית, 3 
כ"א + מעלית + חניה, 

2,430,00 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! בנסנבוים, 
דירת גג )דופלקס( 

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

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

והשקעות"
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 מציאה!!! באבן 
שפרוט, ענקית, 2 + 3 + 

גג, 200 מ"ר, משופצת.
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)35-35(_____________________________________________

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

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

050-5305219)35-38(_____________________________________________

 באליהו הנביא/רבי 
עקיבא, 190 מ"ר, דופלקס 

חדש, מפואר ומושקע, 5 חד', 
יח' הורים, סוכה מרווחת, 

מטבח פסח + יח"ד מושקעת 
במיוחד, מושכרת ב- 3,500 

ש"ח, 2,890,000 ש"ח, גמיש, 
053-3169939)34-35(_____________________________________________

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

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ג' במיקום ייחודי!! 
5 חד', ק"ב, חזית + מעלית, 

בניין חדש! מיידי!! 2,480,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" -03

053-3128884 ,5791514)35-35(_____________________________________________

 באזור כהנמן עזרא!! 5.5 
חד', קב', חזית + מעלית! 

מחולקת!! 2,280,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)35-35(_____________________________________________

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

חזית, 3 כ"א, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות!! בא.ככר 
אדלר, 5 חד', חזית, מעלית, 

מרווחת, משוקעת, 2,550,000 
ש"ח. "נדלן-בעיר"

053-3177272)35-35(_____________________________________________

 בלעדי!! בפרדו 
ענקית, 5 חדרים, 

כ- 140 מ"ר במצב 
מצויין, ק"ד, חזית + 

חניה, מיידי, 2,400,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה! 
במנחם, 5 חדרים ענקית, 

120 מ"ר, מושקעת + 
מרפסת סוכה גדולה על 

רלסים, ק"א, 2,100,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בהזדמנות! לגור 
ולקבל שכירות! 

באבוחצירא, 5 חד', 
מחולקת ומשופצת, 

1,590,000 ש"ח, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)35-35(מתווכים" 03-5701010

 הורדת מחיר בשיכון ג', 
בשמחוני, 5 חד' + 1/2 + 

אופציה לבניית סוכה, קו'1, 
מיידי. "רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021 למתווכים 
_____________________________________________)35-35(שת"פ מלא

 לל"ת במיקום מרכזי, 90 
מ"ר, 4 חד', קומה 2 מתוך 

3, משופצת מהיסוד + חניה, 
1,590,000 גמיש, -054

054-7708250 ,7708223)35-38(_____________________________________________

 באזור אלישע חבקוק!! 
כ- 4 חדרים, ק"ב, חזית! + 

מעלית! 90 מ"ר, משופצת!! 
פינוי גמיש!! 1,900,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)35-35(_____________________________________________

 בית פתוח! ברדק 
8 - גבול רג' )ליד הבנים( - 
למבקרים ביום שישי - י"ז 

אלול )8.9.17( בשעות 
10:00-11:00  - לל"ת! 

- דירת 4 חד', חדשה, 
103 מ"ר + מ.שמש 
10 מ"ר, ק"ב, חזית 

+ יח.הורים + מעלית 
וחניה. "מקסימום-נדלן" 

052-2452820)35-35(_____________________________________________

 ברב-אשי, 4 חדרי, 
80 מ"ר, ק"ק, חזית 

+ א.הרחבה 20 מ"ר, 
מציאה! "מקסימום" 

052-7683068)35-35(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
קובלסקי, 4.5 חד', ק"ג 

)בלי(, משופצת מהיסוד, 
כ- 120 מ"ר + מרפסת 

שמש + מחסן ענק בנוי, 
רק 1,590,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35(תיווך, 050-9777755

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
4 חד' + מרפסת שמש, 

105 מ"ר, ק"א ו- ק"ב, חזית, 
מיקום מצוין, 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 בחידושי הרי"מ, 4 
חדרים, ק"א, עורפית, אופציות 

נרחבות ושטח בחצר, 
2,100,000 גמיש. GN נכסים, 

054-8425797)35-35(_____________________________________________

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

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבניה-חדשה, 4 חד' + אופציה 

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

052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! בדניאל, 
4 חדרים, משופצת, 

100 מ"ר, ק"ק + חצר 
גדולה, חזית, 2,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 שלמה בן יוסף, 4 חד', 
90 מ"ר, קו' ד' גג בטון, 

1,480,000 ש"ח, גמיש. -077
,2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)35-35(אדוארד

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

.1,450,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)35-35(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב + מעלית + 
חניה, חדשה, 2,200,000 

ש"ח. *באזור יואל, 4.5 חד', 
110 מ"ר, ק"ק מוגבהת, 

חדשה, 2,100,000. א.פנחסי, 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 באזור זכרון מאיר, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א, חזית + סוכה, 

שמורה, 2,100,000 ש"ח, 
_____________________________________________)35-35(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308



ח’ - י’ באלול תשע”ז  30/8-1/9/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 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

2-2.5 חדרים

ירושלים

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

3-3.5 חדרים

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

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

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

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

חיפה

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

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

פתח תקווה

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

גבעת שמואל

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 ברח' אלישע, 3 
חד', מאוד שמור, ק"א 

עם מעלית, 3 כ"א, 
1,720,000 בלעדי, תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
,050-5308742 ,23

03-5797756)29-29(_____________________________________________
 ברש"י, 2 חד', ענקית, 

70 מ', ק"א, חזית, 
1,650,000 ש"ח. בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 למכירה ולהשכרה בבית 
וגן, 2 חד', חדישה, 3 חד' 
+ אופציה, ק"א, 4 חד', 

משופצת, 5 חד' + נוף, מגרש, 
_____________________________________________)30-35(מחסן. תיווך, 053-3196069

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

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

דופלקסים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים
תל אביב

פנטהאוזים ודירות גן

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

אופ', 1,340,000 לל"ת,
052-7621678)30-35(_____________________________________________

נתניה
 ברחוב יוספטל לאחר 

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

שמש 45 מ"ר, ק"ג, 
840,000 ש"ח, לל"ת, 

054-2000030)32-35(_____________________________________________

 בטרומפלדור, חרדי, 
דירת 3 חד', ק"ב, 75 

מ"ר, 1,250,000 ש"ח, 
_____________________________________________)32-35(מיידי, 052-8995977

בני ברק

לפרסום
03-6162228

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

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

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 2.5 חד', ק"ק ברח' 
אפשטיין, כניסה פרטית 

עם חצר של כ- 30 מ' עם 
אופ' להגדלה של 20 מ', 
1,320,000 ש"ח גמיש. 

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

,03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

כרמיאל
 ברח' הגפן, 3 חד', ק"ב, 

משופצת, אפשרות להשקעה, 
ניתנת להשכרה ב- 2,000 

_____________________________________________)33-36(ש"ח, 058-3210005

 ברוטשילד, דופלקס 6 
חד', כ- 140 מ"ר + מרפסת 

100 מ"ר, ק"ד, בנין דתי, 
מעלית + חניה, כיוונים 

מעולים. נ.י.ל נכסים,
054-8433210)33-36(_____________________________________________

צפת

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

ילדים או קליניקה, מפתח 
במשרד תיווך אשכנזי, 

03-5791770 יואל
052-5555884)34-35(_____________________________________________

 3.5 חד' ברח' יהושע, 
חדרים גדולים, אופצי' 

בגג בטון, חזית כפולה, 
פרטים בתווך אשכנזי, 

03-5791770)34-35(_____________________________________________

 בדמי מפתח ברח' 
חזון איש/הירש, 3 חד' 

מרווחים, 3 כ"א משופצת 
מהיסוד ברמה גבוהה, 

חזית, 1,400,000 בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

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

050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 בנווה צבי בר אילן, 
3 וחצי חדרים + 2 

מרפסות סוכה, ק"ב, 
משופצת ומושקעת, 

מוארת בכיוונים טובים 
1,890,000 ש"ח,

054-6699870/69)34-37(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים משופצת 
+ יחידת דיור מושכרת. תיווך, 

050-4104044)34-37(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 במרכז ת"א, דירת 2 וחצי 
חדרים ברחוב מלצט 19 פינת 

שנקין, זקוקה לשיפוץ,
קומה שלישית בלי,

054-7195955)34-37(_____________________________________________

 באזור העיריה, 4 חד', 87 
מ"ר, ק"ב + חניה + הכנה 
למעלית, משופצת ברמה 
גבוהה, 3 כ"א + מחסן, 
1,990,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה, 4 
חד' 98 מ"ר, משופצת ברמה 

גבוהה + יחידת הורים, ק"א + 
חניה, 3 כ"א, חזית, 1,900,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

מושקעת, 2,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 תיווך, למכירה בהזדמנות, 
4 חדרים, קומה ב', עורפית, 

כ- 95 מ"ר, משופצת + 
אופציה כפולה, אזור המכבים 

אבוחצירא, מחיר מעולה, 
_____________________________________________)35-35(הקודם זוכה, 054-7477054

 3 חד' ברח' ירושלים/
בעלז, קרקע, כיום 

משופץ כמשרד, פרטים 
בתווך אשכנזי,
03-5791770)35-36(_____________________________________________

 באברבנאל, קומה ב', 
60 מ"ר, 3 חדרים + סוכה 

- יפיפיה - בהזדמנות!
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)35-35(_____________________________________________

 במימון, פינת שמעיה, 
בבניה, 3 חדרים, 75 מ"ר, 
קומה ג', חזית + סוכה + 

מרפסת שמש -
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)35-35(_____________________________________________

 הזדמנות חד פעמית!!! 
בית פתוח ללא עמלת תיווך, 

היום מהשעה 17:30 עד לשעה 
20:00 בבן גוריון 67 ב"ב - 

פונה לטבריה, דירת 3 חדרים, 
קומה 3, 80 מ"ר. דוד גרוס רי/

_____________________________________________)35-35(מקס, 050-4122744

 בעלדי! באזור הגרא, 3 
חד', ק"א + מעלית, חזית 
+ חניה מקורה, שמורה, 

1,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 באזור פרמישלאן, בבניה, 
3 חד', ק"ג, 2 כ"א, חזית, 

1,290,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
3 חד', כ- 65 מ"ר, קומה ג', 
גג רעפים, 1,170,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדוארד

 בבלעדיות בנורוק, 3 
חדרים + מרפסת סוכה כ 
- 80 מ"ר, אופציה לבניה.

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)35-35(_____________________________________________

 בלעדי, 3 חדרים, מרווחת 
בז'בוטינסקי עורפית לב"ב, 

קומה ב', בניין אברכים, 
משופצת, 1,370,000. תיווך 

_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3.5 ח' בדוב גרונר, 
קומה ב', משופצת ברמה 

גבוהה, כ- 80 מטר + חנייה, 
חזית, 1,420,000. תיווך 

_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב, 054-5500263

 תיווך. למכירה בהזדמנות, 
3 חדרים באזור טוב בפ"כ, 

כ- 65 מ"ר, קומה נמוכה + 
אופציה, משופצת קומפלט 

כולל ריהוט, 1.35 מליון, גמיש, 
הקודם זוכה, 054-7477054 

_____________________________________________)35-35(050-5765449 דוד

 בהר-סיני, 3 חדרים + 
סוכה, ק"ב, חזית, מעלית, בניין 

 GN .שקט, 1,500,000 ש"ח
_____________________________________________)35-35(נכסים, 054-8425797

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירת 3 חד' אחרונה 

בבניין! 1,700,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 מציאה! בחברון, 3 חד' 
גדולה ומשופצת, 1,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בלעדי!! מציאה 
בטבריה, כ- 3 חדרים, 

60 מ"ר, ק"א, 
משופצת, מושקעת 
מהיסוד, 1,460,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 במרום שיר לנדאו 
כ- 90 מ"ר, משודרת + 

מחסן מושכר וחניה, נוף 
מדהים! ב- 1,950,000 

ש"ח, גמיש. להב נכסים, 
050-4177750)35-35(_____________________________________________

 לחטוף! במכבים, 
3 חד', ניתן להפוך 

בקלות ל- 4 חד', קא', 
1,270,000 ש"ח, גמיש. 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)35-35(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד ב"ב! 
3.5 חד', 80 מ"ר, קג' 

ואחרונה + אופציה, 
1,320,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)35-35(- מתווכים" 03-5701010

 בלעדי בגניחובסקי! 3 
חד', קא', חזית, תוכניות 

להרחבה! "אביחי - 
_____________________________________________)35-35(מתווכים" 03-5701010

FOX  נדל"ן. הזדמנות 
שלא תחזור, דירת 3 חדרים 

באברבנאל, סוכה וחניה,
050-6925400)35-35(_____________________________________________

 באזור רח' ישעיהו, 
דירת 70 מ', ק"א 

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

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

 ביונתן 3 חד', משופצת, 
ק"א, 3 כ"א, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)35-35(_____________________________________________

 במנחם בגין, בקרבת 
מכון מור, 3 חד', 60 מ"ר + 
רשיון לבניה 44 מ"ר, קרקע, 

מיידי. "רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)35-35(_____________________________________________

 בהזית, 3 חצי חדרים, 
ק"ב, חזית, אופציה להרחבה 

ענקית, לל"ת, 1,800,000 
_____________________________________________)35-38(ש"ח, 054-7002042

 דירת 3 חדרים בשלמה 
בן יוסף, 60 מטר, משופצת, 
סוכה, מעלית חניה בטאבו, 
בלעדי. יוסף רי/מקס ב"ב, 

050-4174049)35-35(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים 
בז'בוטינסקי 45, כ- 70 מטר, 

קומה1, אופציה להרחבה, 
משופצת חלקית, בלעדי. יוסף 

_____________________________________________)35-35(רי/מקס ב"ב, 050-4174049

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)35-35(אדוארד

 מנחם בגין, 2.5 חד', 
כ- 52 מ"ר, קומה ג' ואחרונה, 
אפשרות הרחבה מיידית לגג 

של כ- 40 מ"ר + אופציה לצד 
כ- 30 מ"ר, 1,265,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדוארד

 ברמת אהרון, 2 חד', 50 
מ"ר + א. לעוד 12 מ"ר + 

חצר גדולה, חזית, 1,450,000 
ש"ח. "נדלן-בעיר"

053-3177272)35-35(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 ח', 55 מטר 
באיזור דוב גרונר קומה גד, גג 
בטון + חתימות שכנים לגג 

+ 35 מטר בצד, 1,250,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)35-35(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5, כ- 60 
מטר, בפ"כ אזור רחוב 

הפלמח, קומה ב', חזית + 
אופףצי הלסוכה, מתאים גם 
להשקעה, 1,180,000. תיווך 

_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב, 054-5500263

 בויז'ניץ ללא טאבו, 2 
חדרים + אופציית הרחבה 

 GN .16 מ"ר, 750,000 ש"ח
_____________________________________________)35-35(נכסים, 054-8425797

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

1,270,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)35-35(_____________________________________________

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

ממ"ד. "רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)35-35(_____________________________________________

 וילה בהרצוג, 10 חד', 280 
מ"ר בנוי + 200 מ"ר גינה, 4 

כ"א, 2 יח' מושכרות, תשואה 
גבוהה. "רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021)35-35(_____________________________________________

דרום
 מבחר דירות במחירי 

מציאה ומעולות לחלוקה עם 
תשואות גבוהות מאוד, חברת 
אבני דרך סניף דרום, מנהלת 
נכסים, לכל המעוניין בניהול 

נכס, התקשרו עוד היום "אבני 
_____________________________________________)35-35(דרך" - משה, 054-3255667

 בחניתה, נווה שאנן, 4 
חד', ק"ב, 90 מ"ר, משופצת 

+ חניה, מיקום מרכזי,
052-8729285)35-36(_____________________________________________

וילות ובתים
 בגבעת זאב וילה! אדמת 

מנהל! קו ראשון לנוף! בנוי 
220 מ"ר, גינה 180 מ"ר 

ויחידת דיור 2 מניבה. תיווך 
_____________________________________________)35-35(מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב דו משפחתי, 
220 מ"ר משופץ + מחסן 

וגינה, 200 מ"ר לנוף, יחידות 
דיור ואופציות, במחיר דירה!!! 

_____________________________________________)35-35(תיווך מאור, 02-5730077

פנטהאוזים ודירות גן
 רמות א' המבוקשת, 
כניסה פרטית לדירת גן, 
3 גדולה + גינה 60 מ"ר, 

משופצת, פרטיות, לזריזים! 
_____________________________________________)35-35(תיווך מאור, 02-5730077

+5 חדרים
 בגבעת מרדכי, כניסה 
פרטית וגישה נוחה לדירת 

גן, 5 + גינה 40 מ"ר, ניתנת 
לחלוקה בקלות, כל הקודם 

זוכה!!! תיווך מאור,
02-5730077)35-35(_____________________________________________

 בגבעת זאב, איכותי, אבן! 
5 + פינת אוכל, מרפסות 

וחניה, כחדשה, ק"ב, מעלית, 
גם לנכים, אסור לפספס! 
_____________________________________________)35-35(תיווך מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב, קוטג' 
6 + מרתף, מחסן, גינה 

וחצר, שקט, תב"ע מאושרת 
לקומה נוספת. תיווך מאור, 

02-5730077)35-35(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים
 בשומרי אמונים - 
בחדשים, 4 חדרים, 
משופצת ומושקעת 

מטבח נפרד, בויידעם, 
מעלית. תיווך א.נכסים, 

058-3282555)35-35(_____________________________________________

 גבעת זאב משה"ב, 
פינתית, 4 גדולה + מרפסת 
סוכה לנוף, ק"ב + מעלית, 
במחיר דירת 3 חד'! תיווך 

_____________________________________________)35-35(מאור, 02-5730077

 גבעת זאב המתחרדת, 
כניסה פרטית לדירתגן, 4 + 
גינה 100 מ"ר ויחידת דיור 2, 
מיידית! במחיר קטן!!! תיווך 

_____________________________________________)35-35(מאור, 02-5730077

 גבעת זאב המתחרדת, 
3 מרווחת + פינת אוכל 
ומרפסת סוכה + תב"ע 

מאושרת להרחבה של חדר 
ומרפסת, במציאה!! תיווך 

_____________________________________________)35-35(מאור, 02-5730077

מגדל העמק
 מגדל העמק, מרכז 

העיר, דירת 3 חד', מושכרת 
ב- 1,800, רק 480,000 ש"ח, 

053-3154818)35-35(_____________________________________________

נצרת עילית
 מציאה באזור המתחרד 

3 חד', קומה א' רק, 410,000 
ש"ח, שכירות ב- 2,100 ש"ח, 

053-3154818)35-35(_____________________________________________

 דירת 3 חד', מושכרת 
ב- 1,600 ש"ח, רק 380,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח, 053-3154818

עפולה
 מציאה במרכז העיר, 

דירה מחולקת ל- 3 מושכרת, 
ב- 5,800 רק 790,000 ש"ח, 

053-3154818)35-35(_____________________________________________

 דירה גדולה במרכז העיר, 
רק 675,000 ש"ח, שכירות 
_____________________________________________)35-35(6,400 ש"ח, 053-3154818

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חד' במרכז העיר 

ניתנת לחלוקה ל- 2, רק 
500,000 ש"ח, שכירות 4,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח, 053-3154818

 במרכז העיר מעולה 
להשקעה משופצת מרוהטת 

מכניסה כ-8,800 ש"ח
1,590,000 ש"ח

_____________________________________________)35-35(תיווך 050-4104044

 במרכז העיר מעולה 
להשקעה חוקית משופצת 
חדשה מכניסה 7,200 ש"ח

1,570,000 ש"ח
_____________________________________________)35-35(תיווך 050-4104044

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

מרפסת שמש בבניין מפואר, 
03-9301122)35-35(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-35(בן 3 שנים, 03-9301122

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

_____________________________________________)35-35(מ"ר, 03-9301122

 בהרצל, 5 חד', ק' ב', 140 
מ"ר, מעלית, חנייה, מ.שמש, 
וח.מתבגר, 1,850,000 ש"ח. 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)35-35(יזמות נדל"ן

 בן יהודה, 6 חדרים, דירה 
בקומה ומיוחדת, 2,400,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח, 050-3528252

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

03-9301122)35-35(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-35(ומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)35-35(חניות, 03-9301122

 אנגלו סכסון בפנחס-
חגין, 5 חד', 131 מ"ר + 

מרפסת-סכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)35-35(_____________________________________________

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

03-9301122)35-35(_____________________________________________

 באורלנסקי/אחד העם,
5 חד' + ממ"ד + מרפסת 
סוכה! ומעלית - קומה 3 

בלבד! - מיידית!!
050-4811122)35-35(_____________________________________________

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

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)35-35(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מלעית ומרפסת סוכה,
03-9301122)35-35(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בנשיאים, 
4 חד', 95 מ"ר, 3 כ"א לאחר 

אישורי תמ"א 38,
03-9301122)35-35(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת 4 חדרים, מיקום מצויין, 

050-6925400)35-35(_____________________________________________

 4.5 חד' במרכז השקט 
הדתי, ק"ק, משופצת,

050-5483322)35-35(_____________________________________________

 בההגנה 4 חד' מעל 
המדרחוב, משופצת מהיסוד, 
מצויינת להשקעה. "רי/מקס" 

_____________________________________________)35-35(משה דסקל, 050-5926021

 במרכז העיר, דירת 3 
_____________________________________________)35-35(חדרים מצויינת, 050-6925400

 אנגלו-סכסון בשפירא, 3.5 
חד', 87 מ"ר, פשוט חייבים 
_____________________________________________)35-35(לבוא לראות! 03-9301122

 בגני תקווה בישמח משה 
בהרי יהודה, 3.5 חד', 120 מ"ר 
כולל מחסן דירתי, ק' ד' ללא, 
1,580,000 ש"ח. רחלה -052
3506176, אסתי ג'ובני יזמות 

_____________________________________________)35-35(נדל"ן, 052-3524841

 בהרצל/אהרונסון, 3.5 
חד', מרווחת, קומה 1 + 
מעלית, 1,430,000 ש"ח,

050-3528252)35-35(_____________________________________________

 בהדר גנים, 3 חד', ק'1 + 
מחסן ללא מעלית, 1,350,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח, 050-3528252

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט 

_____________________________________________)35-35(כולל צנרת וביוב, 03-9301122

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

_____________________________________________)35-35(משופצת! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביוספטל, 3 
חד', קומה 4 + אפשרות בנייה 
_____________________________________________)35-35(על הגג, מציאה! 03-9301122

 בהזדמנות בבלעדיות! 
חדשה בשוק!! במנדלסון/

רוטשילד! 3 חדרים, ענקית 
)כ- 100 מ"ר, אפשרות 

להפוך ל- 4.5 חדרים( קומה 
ראשונה, 3 כיווני אוויר מלאים, 
בהליכי תמ"א מתקדמים רק 
1,350,000, לפרטים נוספים: 

_____________________________________________)35-35(רם נכסים, 054-5566145

 באיזור ה- 93 - 3 ח', ק"א 
)בניין ישן( דירה משופצת, 

מושכרת ל- 3,500 ש"ח עם 
אפשרויות פינוי 3 חודשים, 

1,290,000 ש"ח,
050-4811122)35-35(_____________________________________________

 בהרצל היוקרתי )קרוב 
לשפירא( מחולקת ל- 3ח', 

ק"ג, אחרונה - הכנסה 7,600 
ש"ח - משופצת ויפה, רק 

1,250,000 ש"ח!!
050-4811122)35-35(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בפיק"א, 2.5 חד', ק' ב', 

חזית, מרווחת ויפה. רחלה, 
 ,052-3506176,052-3524841

_____________________________________________)35-35(אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן

 בהרצוג, 2.5 חד' פלוס 
מרפסת ענקית, ק' א', 3 כ"א, 
מיידי, 1,050,000 ש"ח. רחלה, 
 ,052-3506176,052-4524841

_____________________________________________)35-35(אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן

 באורלוב, 2 חד', ק' ב', 
עורפית, משופצת כולל מזגן 

בסלון, מושכרת ב- 3,200 
ש"ח. 052-4524841, אסתי 

_____________________________________________)35-35(ג'ובני יזמות נדל"ן

 הרצל, 4חד', משופצת, 
מרפסת לסוכה, קומה 

ראשונה, 830 אלף,
050-3202551)35-35(_____________________________________________

 רחוב הנשיא, 3 חד', 
משופצת, קומה נוחה, נוף 

מדהים, 680 אלף,
052-8045458)35-35(_____________________________________________

קריות

קריית אתא

רעננה

 דירות להשקעה במחירים 
אטרקטיביים בליווי אישי, 

052-7633192)35-36(_____________________________________________

 בק.אתא, סוקולוב, 4 חד', 
110 מ"ר, ק/2, רק 880,000 

ש"ח. מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)35-35(פרוייקטים, 052-2790370

 בין רעננה לכפר סבא 
בהזדמנות אחרונה, 

300 מ"ר חלקאי, טאבו, 
עסקת קומבינציה, שיכון 
ובינוי, 299,000 + מע"מ, 

050-5483322)35-35(_____________________________________________

אלעד
 דירת 3 חד' קומת כניסה, 

3,100 ש"ח, מיידי. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן,

052-3251213)35-35(_____________________________________________

 באהרונוביץ אזור מכבי 
אש, פנטהאוז, 170 מ"ר 
מפואר ביותר!! + ריהוט 
יוקרתי + מרפסת שמש 
וחניה, ב- 10,000 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! בחרל"פ, 
דירת-גג ענקית, 5 חדרים, 

כ- 170 מ"ר, חדשה 
משופצת ברמה גבוהה 

מהיסוד + גג ענק פתוח, 
ק"ג )ללא( + חניה, 7,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)35-35(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

+5 חדרים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

לפרסום
03-6162228

קיט 
ונופש

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

משרדים

השקעות

בני ברק

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)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

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

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

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

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

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

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-32/18(_____________________________________________

דימונה

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

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

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

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

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

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

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

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

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

טבריה

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

מגרשים

חנויות

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

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

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

גבעת שמואל

פתח תקווה

ירושלים

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 יח"ד להשכרה, יפה 
ומרוהטת במרכז העיר רבי 

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

נתיבות

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

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

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

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

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-01/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

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

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

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

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

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

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

יבניאל

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

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

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

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

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

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

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

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, עורפית, 
ק"ב, 1.5 חד', 30 מ"ר, 

מרוהטת קומפלט וממוזגת, 
2,300 ש"ח כולל ארנונה ומים, 

052-7158998)32-35(_____________________________________________

 בחזני בקהילה, 4 חד', 
ק"ב, משופצת חלקית, בניין 
בתהליך שיפוץ, מיידי, 2,200 

_____________________________________________)32-35(ש"ח, 050-8444490

4-4.5 חדרים

 4 חד' גדולה + מרפסת 
_____________________________________________)32-35(במדורגים, 054-8446858

 4 חד' משופצת, מטבח 
+ דוד"ש חדשים + סורגים 
+ מרפסות + נוף מדהים, 

054-2300995)32-35(_____________________________________________

 4 חד', מזגן בכל חדר, 
פינוי 1.9.17, 4,300 ש"ח, 

,052-4248686
054-3394727 ,054-6393429)32-35(_____________________________________________

 להשכרה חנות מכולת 
בני יצחקי ברחוב פתאיה פ"כ 

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

 השקעה של 63,000$ 
ורווח חודשי נטו 800$ בקניין 

בית )וילה( במישיגן עם טאבו, 
058-4770789)32-35(_____________________________________________

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

03-5797756

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

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

2,500 ש"ח.

050-5308742

עמנואל

 בנועם אלימלך דירת חדר 
לבודד/ת מרוהטת + מזגן + 

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

אולמות

 למכירה/השכרה אולם 
250 מ"ר בגבעת שאול 

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

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

_____________________________________________)33-36(נכסים, 052-3646632

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

_____________________________________________)33-36(ובריכה, 052-5228168

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

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

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

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

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

1-1.5 חדרים

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

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

 דירת חדר ליחיד, משופצת 
ומרוהטת, במרכז ב"ב, מיידי! 
050-5749262 ,03-6197286)34-35(_____________________________________________

 במרכז, 1.5 חד' + 
מרפסת, יפיפיה, מרוהטת 

קומפלט, 2,800 ש"ח כולל 
הכול, חדר יפה, ממזוגת, לפני 
_____________________________________________)34-35(שעות/יומי, 054-8435119/7

 בקהתי, 4 חד', ק"ב, 2 
כ"א, מעלית, נוף, 3 מרפסות, 

2 שרותים מיידית, 6,500 ש"ח, 
03-6165062)34-35(_____________________________________________

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

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

קריית אתא

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

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

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

 למכירה/השכרה 250 
מ"ר בגבעת שאול בירושלים 

_____________________________________________)34-35(לכל מטרה, 050-5758688

 להשכרה חנות ברח' 
ירושלים פינת בעלז ב"ב, 52 

_____________________________________________)34-35(מ"ר, 052-6108041

 להשכרה חנות 35 מ"ר 
ברח' ר' עקיבא בפסג' + חלון 

_____________________________________________)34-35(ראווה בחזית, 052-7642181

 להשכרה חנות 200 
מ"ר, בחזו"א/דסלר, 
חזית. תיווך אשכנזי,

.03-5791770
_____________________________________________)34-35(ארי, 052-5554201

 להשכרה משרד ברח' 
ירושלים פינת בעלז ב"ב, 52 

_____________________________________________)34-35(מ"ר, 053-3133183

 בעזרא/חזו"א כ- 
70/100 מ"ר, כניסה 

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

052-7693002)34-38(_____________________________________________

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

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

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

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

כלנית
 סוויטות מפוארות

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

_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

כפר חב”ד
 וילת נופש מפוארת, 

מאובזרת וממוזגת + 
בריכה, עד 12 איש, ליומי 

_____________________________________________)34-37(ושבתות, 054-6207770

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

מושב תעוז
 מתחם בריכה 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית 
מוצנעת, מטבחון, שרותים, 

מקלחת, פינות ישיבה ועוד... 
25 ש"ח לשעה. לקבוצות 

ומשפחות, פרטיות מוחלטת 
באווירה כפרית, מותאם לציבור 

_____________________________________________)28-35(הדתי/חרדי, 052-3135105

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

052-5310051)33-36(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 דירת 4 חדרים צמוד 
לבני-ברק, דירה כחדשה! נוף 

מכל חלון!! לטווח ארוך, מחיר 
_____________________________________________)32-35(5,400 ש"ח, 052-4483630

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

 ברב קוק השקט, 
4 חדרים כ- 100 מ"ר, 

חזית, שמורה, ק"ג 
נוף, מיידי, 5,200 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)35-35(_____________________________________________

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

058-7632114)35-36(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבארי, 4 חד', 
חדשה, 115 מ"ר, ק"א, חזית, 

6,000 ש"ח. א.ב.תיווך,
050-4888510)35-38(_____________________________________________

 באברמסקי, 4 חד', ק"ב 
+ מעלית, מסורגת + מזגנים 

+ סוכה, 4,200 ש"ח
050-4187204)35-38(_____________________________________________

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדוארד

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

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

נכסים-והשקעות"
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בחתם סופר בבנין 
חדיש, 3 חדרים, ק"ב + 

מעלית +חניה, מיידי, 
3,900 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 נדירות! בנורוק! 
באברבנאל! 3 חד', 85 

מ"ר, חזית, מעלית. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 3 בהראשונים, בנין חדש, 
קומה 5 + מעלית, 55 מ"ר 
בנוי + 20 מ"ר, מ.שמש + 
סוכה, עורפית, 3,500 ש"ח, 

052-7671305)35-38(_____________________________________________

 בחתם סופר, 3 חד', 
מאורת וממוזגת + 

מרפסת סוכה, 3 מזגנים, 
4,600 ש"ח,

052-7617711)35-36(_____________________________________________

 ברח' בבנימין אברהם, 3 
חד', 60 מ"ר, מפוארת, 3,500 

ש"ח. נדלן הקריה,
050-3000121 ,054-8472222)35-35(_____________________________________________

 דירה מרווחת, 3 חדרים, 
קומת קרקע, ברחוב הרב קוק, 

3,700 ש"ח, כניסה מיידית, 
050-4422045 ,054-4261690)35-35(_____________________________________________

 במקובר, יח"ד, 2 חד', 
משופצת כחדשה + 

ריהוט מלא, כולל ארנונה, 
ק"ק, 3,000 ש"ח. 

**ברבי יוסי, 2 חד', כ- 35 
מ"ר, משופצת ומרוהטת, 

2,700 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)35-35(_____________________________________________

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

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

 2.5 חדרים, אבטליון, ק"ג, 
55 מטר, משופצת, מטופחת, 

מרוהטת, 3,700,
054-8403839)35-35(_____________________________________________

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

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

 יחידת דיור מאובזרת, 
מתפנה לזו"צ או לתקופת 

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

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

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

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדוארד

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדוארד

 יח"ד בק.הרצוג, כ- 40 מ', 
ריהוט חדש, 2,650 ש"ח כולל 
_____________________________________________)35-36(ארנונה, מיידי, 052-7649863

 יח"ד בפרל ליד  הרב 
שר, חדשה, ממוזגת 

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

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

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

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

052-6444050)35-38(_____________________________________________

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

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

 יוני נתניהו, קומה 1, 4 
חד', מיידית. "רי/מקס" משה 

_____________________________________________)35-35(דסקל, 050-5926021

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

שרותים כפולים, 2 מרפסות 
סוכה, שמורה, ממוזגת, 

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

 בגני הדר, דירת 5 חד', 
סוכה וחניה, מומלץ,

050-6925400)35-35(_____________________________________________

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

מסורגת, ממוזגת ומטופחת, 
מרוהטת חלקית,

054-8413741)35-36(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בעמישב 
צמוד לגני הדר, דירת 3 חד', 

יפה ומשופצת, מיידי,
050-6925400)35-35(_____________________________________________

 בק.אתא, מגוון רחב של 
דירות להשכרה - מאיר אלפסי 

נדלן ושיווק פרוייקטים,
052-2790370)35-35(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)35-36ח(052-7396092

 דרושה דירה + סוכה 
בב"ב תמורת תשלום למשך 

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

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

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

 דירה, לפחות 60 מטר 
במרכז העיר ירושלים עד 

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

 בק.אתא, יוספטל ק/2, 3 
חד', שכירות עוברת, רק 4,800 
ש"ח. מאיר אלפסי נדלן ושיווק 

_____________________________________________)35-35(פרוייקטים, 052-2790370

 מבחר דירות להשקעה 
במחירים שפויים עם השבחה 

עתידית לכל השקעה 
והשקעה. "אבני דרך" - משה, 

054-3255667)35-35(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
בפ"ת עם תשואה גבוהה 

050-4104044)35-35(_____________________________________________

 בדרך חיפה, ליד איקאה, 
235 מ"ר, אפשרות למושכר, 

משופץ! מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרוייקטים,

04-8441111)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
נכס עסקי חזית לנחלת יצחק 

הכנסה ב- 15,000 ש"ח, 
054-9422194)35-35(_____________________________________________

 אולם חדש מהדרין תלפיות 
ירושלים, מבצע פתוח, מחירים 

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

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

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

_____________________________________________)35-35(אדוארד

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

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

מ"ר, 17,500 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 חנות לעסק בעליון 
באלעד. ישראל אלבלינק שוק 

_____________________________________________)35-35(הנדל"ן, 052-3251213

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

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

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

 חנות 30 מטר בפסג צומת 
רבי עקיבא/ירושלים עם חלון 
ראווה על הרחוב, רק 3,000 

ש"ח. תיווך BA יזמות,
0544-980159 ,03-6138886)35-35(_____________________________________________

 בנו"ש קומה שלמה, 
6 חנויות, 250 מ"ר, מחיר 
מציאה! מאיר אלפסי נדלן 

ושיווק פרוייקטים,
052-2790370)35-35(_____________________________________________

 חנות, 32 מ"ר ברח' 
ירושלים/רבי עקיבא, 
חזית, כניסה מיידית, 

מפתח בתיווך אשכנזי, 
.03-5791770

_____________________________________________)34-35(ארי, 052-5554201

 בחיפה, מגרש, מת"ם2, 
750 מ"ר לבניית 1,500 מ"ר, 

מציאה! מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרוייקטים,

04-8441111)35-35(_____________________________________________

 בק.אתא מגרשים לבניה 
רוויה ומסחרי ציר ראשי - מאיר 
אלפסי נדלן ושיווק פרוייקטים, 

04-8441111)35-35(_____________________________________________

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

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

 באברהם בן דוד ב"ב, 
קומת קרקע, כ- 15 מ"ר, 

משופץ, גישה נוחה, לפרטים: 
053-3125110)35-35(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב 
הרב קוק משרד/חנות, 

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

נכסים-והשקעות"
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 משרד מפואר להשכרה 
80 מ"ר במרכז העיר, קומה 

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

0544-980159 ,03-6138886)35-35(_____________________________________________

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

עקיבא, רק 2,400 ש"ח.
תיווך BA יזמות,

0544-980159 ,03-6138886)35-35(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים בכל 
רחבי העיר, חלקם מרוהט, 

 BA במחירים מצחיקים. תיווך
יזמות דורון,

0544-980159 ,03-6138886)35-35(_____________________________________________

 יחידות נופש לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

4X8 מ"ר, משחקי חצר,
,050-8566778

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

 צימרים מאובזרים 
לשבתות חתן, גיבוש ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

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

מושב גורן
 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

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

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

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

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

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

מוצרים 
ושירותים

לפרסום
בלוח

03-6162228

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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

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

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

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

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

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

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

ערד

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

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

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-31/18(_____________________________________________

 וילה אטרקטיבית בערד, 
+ מרפסת ונוף + חצר עם 

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

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

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

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

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

נתניה

ספסופה

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

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, 
050-2213887 050-5278881)34-16/18(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

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

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

 לשבתות, מאווררת, נקיה 
ומסודרת + מזגן ונוף מדהים, 

_____________________________________________)30-29/17(בהזדמנות! 058-3266448

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ 
ובהשכרה לחו"ל, שירות 
אישי ומקצועי לכל אורך 

הדרך! 02-5805870
info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

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

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

פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון, אהובה, 
050-6582939)24-35(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

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

 בחד-נס צימר מפנק לזוג 
+ 2, ג'קוזי + נוף לכנרת + 
קרוב לביה"כ ואטרקציות. 2 

לילות ב- 1,100 ש"ח.
_____________________________________________)24-35(אבי, 054-4623705

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף נפרד, גדול 

ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

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

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

התקנת דלתות

עמנואל
 דירה מקסימה ומטופחת, 

טובלת בנוף פסטורלי, 
ממוזגת, רק 270 ש"ח ללילה, 

052-7602522)28-35(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

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

_____________________________________________)29-36(ובריכה, 052-2797223

 צימר זוגי מאובזר, 
ממוזג ונקי + חצר ונוף, 

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

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

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

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

שלומית

מכירת רכבים

קיה

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

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

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

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

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים 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

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

רפדים

שיפור הראייה
 שיפור הראייה 

בדרך הטבעית ללא 
משקפיים, עדשות 

מגע, או ניתוחים, טיפול 
בליקויי הראייה ומחלות 

עניים, 050-4145359,
072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

 מקבלים עבודות ריפוד, 
כסאות, ספות, מזרונים 
במבחר בדים/דמוי עור, 

כמובן תיקוני נגרות. 
מבצע ריפוד מושב לכסא, 

_____________________________________________)32-35(80 ש"ח, 052-4227714

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

לימוד נהיגה

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

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

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)35-46/17ל(

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

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

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

 יח"ד זוגית באזור יפה 
נוף, מול נוף מדהים, ממוזגת, 
מאובזרת, חדשה, ק"ק, 300 
ש"ח ללילה, גם לתקופםהת 

_____________________________________________)32-35(כלייזמרים, 052-7627932

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

052-7153475)32-35(_____________________________________________

 2 יחידות נופש בצפון 
כולל בריכה פרטית, מושקעות 

ויפיפיות + נוף מרהיב,
053-4283107)32-35(_____________________________________________

 קיה קרניבל 2009, 2900 
סמ"ק, 7 מקומות, שניה, 
170,000 ק"מ, שמורה, 

_____________________________________________)32-35(49,000 ש"ח, 052-7707700

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

מעונות

סובארו

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

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

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

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

לפרסום
03-6162228

 דירת נופש במרכז העיר, 
נקיה, מטופחת ומאובזרת, 

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

סוכן השכרת רכב   

050-5765449
052-7123419

בארץ ובחו“ל
ללא חיוב

שבת 
ויום טוב

מגיל 21 +

שנה רשיון
סניפים בכל הארץ

מטבחים
 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע מטבח 

תחתון + עליון עד 2 מטר 
עם שיש וכיור מסנדוויץ + 

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

אבידות

 נמצאו מצלמה ונגן בחניון 
של גן סאקר בי"ז אב,

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 נמצא שעון יד של אישה, 
בחוף הנפרד בהרצליה,

_____________________________________________)33-34ח(050-4119420, 050-8676410

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

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

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 ביום ג' תמוז אבדה 
מזוודה מלאה באביזרי ריקוד 
לחתונה ליד אולמי מונדיאל, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8455462

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה ביום חמישי 

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

 אבד מחשב נייד ומסוג 
Dell בתוך נרתיק שחור, 

בתחנה מרכזית פ"ת, המוצא 
הישר מתבקש להתקשר: 

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

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

_____________________________________________)34-35ח(050-4179797

 נשכחה שקית החשובה 
מאוד לבעליה בספסל בגן 

הגמל בארזי הבירה ובתוכה 
שמלה של תינוקת נעלים 

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

 נמצא נגן מול החוף 
הנפרד בטבריה ביום ד' כד' 

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

 נמצא מצלמה סוני בקו 
993 מצפת לירושלים,

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

 נמצא שרשרת זהב באזור 
דבורה הנביאה 18 בשבת 

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

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 אבדו זוג תפילין ביום 
חמישי בחניון של החוף הנפרד 

בטבריה, המוצא יתקשר
_____________________________________________)34-35ח(050-4136764

 אבד לפני חודשים צמיד 
זהב לבן באיזור שכונת נאות 

יוסף, ב"ב, 054-8433334, 
_____________________________________________)34-35ח(050-4190717

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה באוטובוס מבית 
שמש לירושלים ביום חמישי ח' 

_____________________________________________)34-35ח(באב, 052-7650239

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

_____________________________________________)34-35ח(050-4127112

 ביום שלישי 15/8 נאבדו 
בחוף שרתות שתי טבעות 

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

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

 אבד צמיד זהב יקר מאוד 
לבעליו כנראה בפארק המים 

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

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

_____________________________________________)34-35ח(054-8476982

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

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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

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

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

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

 דרוש הליכון לתינוק 
למסירה/השאלה במצב טוב, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7171872

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

_____________________________________________)34-35ח(058-3237037

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

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

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

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

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

 מעוניין בש"ס שוטנשטיין 
במצ בחדש במחיר מוזל/

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

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

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

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

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

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

מושב תרום

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

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

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-40/18(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

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

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

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

מירון

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

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

 יפיפיה, יח' נופש בעתיקה 
לזוג + 3, מאובזרת וממוזגת 

ברמה גבוהה + חצר,
054-5259470)35-35(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)35-34/17(ונדנדות, 052-5856465

 דירת נופש בכניסה 
לעתיקה, 4 חד', גדולה 

וממוזגת + מרפסת, גדולה 
צופה להרי מירון,

052-5000685)35-35(_____________________________________________

מאזדה
 MPV למכירה מאזדה 

2006, כסוף מטאלי, 7 
מקומות מרווחים, שמור 
ומטופל, 160,000 ק"מ, 

_____________________________________________)35-35(39,500 ש"ח, 050-2222077

 סובארו 2008/2007 
אוטמטי, שמור ומטופל, טסט 

לשנה!! 17,900 ש"ח דגם 
_____________________________________________)35-35(חסכוני!! 054-9919718

 ברוך המתקין מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנת 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון/פלדת,

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

ייעוץ ועזרה
 מוצרים לשלמות הבית 

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

 במעון פרטי בפ"ת נותרו 
2 מקומות לילדם עד גיל 

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

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

_____________________________________________)35-36ח(054-8403710

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

_____________________________________________)35-36ח(052-7116399

 נמצא נגן באזור פארק 
גהה דרון בכד' אב,

_____________________________________________)35-36ח(054-8410467

 בשלישי נעלמה מצלמת 
קנון באוטובוס/ברחוב קוטלר, 

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

 נאבדה מצלמה קנון 
וכרטיס זיכרון ביום ג' כג' אב 

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

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

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

 אבד משחק פלימוביל 
משטרה חדש בקופסא בתחנה 

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

 אבדה מצלמה יקרה 
לבעליה, של חברת פוג'י 

בצבע שחור בנרתיק שחור 
באזור רמת אלחנן בליל נפילת 

_____________________________________________)35-36(הגשר, 052-7673723

 אבד שעון סווטש בפארק 
רידינג ביום חמישי י"ד אב,

_____________________________________________)33-34ח(03-6169430, 052-7687605

 נאבד לנו בפרשת עקב, 
שקית בתוכו פאת קאסטם 
_____________________________________________)33-34ח(ובגדי תינוק, 052-7131797

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

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

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

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

 דרוש כינור שלם אפשר 
במחיר סמלי לתקופה קצרה, 

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

 מעוניינים לקנות עגלת 
תאומים מחב' מאוטן באגי, יד 

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

 דרושה בתרומה סוללה 
לפלאפון כשר E1200, במצב 

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

 דרוש למסירה או בתשלום 
סמלי מקרר, מגהץ ומקרוגל 

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

 דרוש לאברך בתרומה 
כיסאות לסלון מרופדות,

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 דרוש לקניה רכב קיה 
פיקנטו שנת 2012 עד 80 

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

_____________________________________________)35-36ח(052-7137706

 דרוש שולחן סופרים במצב 
טוב לסופר סת"ם במחיר 

_____________________________________________)33-34ח(סמלי, לפרטים: 058-3275156

 דרוש בדחיפות מכסה 
חום לקוצץ ירקות ממיקסר 

קנווד-מיג'ור, לפרטים:
_____________________________________________)33-34ח(054-8448008

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)33-34ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941
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יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

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

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

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

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

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

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

 תנור עם כיריים, תמי 
4, מזגן עילי לחדר, מכונת 

תפירה, במצב מצויין, כל פריט 
_____________________________________________)32-35(500 ש"ח 052-4227714

ריהוט
 שידות וקומודה, מגירות 
עם מראה וחדר שניה צבע 

וונגה במצב חדש,
052-4227714)30-35(_____________________________________________

 6-8 כסאות ושולחן 
צבע וונגה חדשים, אפשרות 

לשולחן או כסאות בנפרד, 
052-4227714)30-35(_____________________________________________

 למסירה פלטת שבת 
גדולה במצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(050-4087927

 אורגנית yamaha, גיטרה, 
פוף גדול, מנורה עומדת לסלון. 

האורגנית - 500 ש"ח. כל 
היתר - 100 ש"ח לאחד. הכול 

ברמת גן גבול ב"ב. מיטל, 
_____________________________________________)33-34ח(054-4980062

zm- שלט חדש דגם 
9067n, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

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

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 054-7432035

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

_____________________________________________)33-34ח(052-2727474

 מדפסת HP אלחוטי,
All in one, פקס, סורק 

ומכונת צילום כולל דיו וכבל 
חדש, בשימוש יותר משנה 

במצב מעולה, 260 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 052-8571371

 Piolot טוסטר אובן של 
כחדש, 130 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 052-8571371

 למסירה: לאברך או בן 
תורה, מקרר גדול הזקוק 

לקצת תיקון )עובד(,
_____________________________________________)33-34ח(054-8477988, 03-5740224

 קונסולת משחקים 
גיימבוי + מצלמה + נגן + 

הקלטה ועוד, 99 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(053-3199061

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

_____________________________________________)33-34ח(054-8412903

 מכונת יבוש תוצרת 
MER, מצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL 1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מחשב נייד לעבודה, 
כתיבה וצפייה במצב טוב, רק 

ב- 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)33-34ח(052-3281503

 מקרנצ'יק חדש באריזה, 
מזכיה + קלטת, בחנות 304, 

אצלי - 283 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(03-6770158

 רדיאטור קטן מעוצב 
כחדש, 40 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

GPS  כחדש, בשויי 750, 
נמכר ב- 400, לפרטים:

_____________________________________________)33-34ח(052-7178725

 מקרר גנרל אלקטריק 
כסוף, 2 צדדים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 למסירה מיחם גדול חדש 
לא חשמלי, 14 ליטר, 26 

קוטר, תרומה לישיבה,
_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

 טוסטר אובן מצב מצוין, 
100 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 למסירה, שעון מעורר, 
צלצול חזק ביותר,

_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

 למסירה וילון סטן שמנת, 
_____________________________________________)33-34ח(2 מטר, 052-7168623

 בטריה למחשב נייד, מטען 
למחשב נייד ותיק חדש, 80 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח כ"א, 058-3245685

 מקרר גנרל אלקטריק 
כסוף, 2 דלתות, רק 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח! 058-3245685

 נתב אלחוטי - מודם, 
חדש באריזה, במציאה! 290 

ש"ח, 052-7120430
_____________________________________________)33-34ח(052-7692779

 מכונת כביסה פ.ץחתון, 3 
שנים בשימשו, חב' אלקטרה, 

_____________________________________________)33-34ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי חב' 
וריפולי, 4 מדפים + מגירה, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
7 קילו, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-5823874

 מקפיא 5 מגירות, שנתיים 
בשימוש, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-5823874

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

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 מזרונים לחדר שינה במצב 
מעולה במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 054-8413099

 שידה 2 מגירות בירושלים, 
_____________________________________________)33-34ח(130 ש"ח, טל': 054-8423405

 שולחן כתיבה + 4 מגירות 
ניידות )60-120( מעץ לבן, 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-6235101

 טואלט לבן, מראה ושידת 
מגירה ברוחב 60, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-9337411

 ארונית ספרים 4 מדפים, 
בתחתית הארונית סגורה 
)195X85(, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-6235101
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לפרטים והרשמה

03-6880091
050-3131740/1

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

 מגהץ אדים 
NORMANDE במצב חדיש 

בהזדמנות בלתי חוזרת, 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מצנם )טוסטר( 
KENNEDY בהזדמנות 

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

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

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

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

_____________________________________________)34-35ח(054-8412903

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 דיסק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

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

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

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

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

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

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

 תנור אפיה בילד אין במצב 
מצוין למסירה,

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

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

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

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

_____________________________________________)34-35ח(054-6951960

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

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

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

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

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

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 XEROX מדפסת 
כחדשה, קומפקטית, ב- 100 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)34-35ח(052-7167995

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

_____________________________________________)34-35ח(6187590 ניתן להשאיר הודעה

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

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

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

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

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

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

 מכונת תפירה זינגר 
חזקה, רק 500 ש"ח, 

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

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

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

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

_____________________________________________)34-35ח(050-6290069

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

_____________________________________________)34-35ח(053-3346080

 ברה"ע למכירה מקלדת 
אלחוטים באריזה + עכבר 

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

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

 ספריית מחשב בצבע 
לבן, מידות: אורך - 110, רוחב 

- 55, גובה - 205, לפרטים 
_____________________________________________)34-35(לפנות: טל': 052-8900573

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

_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

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

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

 מזרונים לחדר שינה במצב 
מעלה, במחיר מציאה, 500 

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

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

_____________________________________________)34-35ח(052-7110768

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

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

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

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

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם  מגירה 

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

_____________________________________________)34-35ח(052-7633316

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

_____________________________________________)34-35ח(054-5705546

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון מדפים, דלתות הזזה, 
צבע שחור במצב טוב, מידות: 
1.20X55X40, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(03-9307308

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים, 260 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 כוננית ספרים עץ מלא, 
260 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מגירות כתר 60 ש"ח + 
כסאות כתר פלסטיק, כל 

_____________________________________________)34-35ח(אחד, 35 ש"ח, 052-5737813

 ארון 180ס75X50, ב- 10 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח, -054
_____________________________________________)34-35ח(4273857

 שטיח צמר 150 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כסאות החל מ- 10 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פינת אוכל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 שולחנות 100-200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

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

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

 שולחן פלסטיק מתקפל, 
100 ש"ח גמיש,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 2 כורסאות מעור. שולחן 
מעץ נפתח, כ"א ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(03-5701930

 קומודה/ספריה במצב 
חדש, קומפקטית וקלה 

להובלה, גודל אורך - 1.65. 
רוחב 62. עומק 25, מעולה 

ליחידות דיור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(לפרטים: 052-7137706

 קומודה 2 מגירות מעץ - 
דרוש צביעה, 30 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 שולחן קטן מעץ, 40 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(בב"ב, 050-4113059

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים(, 

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

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 מיטת יחיד עם מזרון, 290 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן כתיבה צבע חום, 
יפה ומרשים, גם למשרד, 210 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 2 מיטות משולשות מעץ, 
במצב מצוין, במחיר מציאה, 

500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)33-34ח(052-7609959

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון נעליים מעץ, 
 ,)1.20X0.84X0.16( דקורטיבי

ב- 200 ש"ח, 3 מגירות,
_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 2 מדפי תליה על הקיר + 
זוג תופסנים מעוצבים במצב 

_____________________________________________)33-34ח(מצוין, 80 ש"ח, 054-9770855

 מעוניינים לקנות 
חוברות "בוסתן" - של טבע 

ו"התחדשות" של הרב אליעזר 
_____________________________________________)33-34ח(ברלנד שליט"א, 052-7168623

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)33-34ח(תורה, 054-8432271

 מעוניינת לקנות אקורדיון 
משומש במצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(052-8459091

 דרושים כיסויים לעגלת 
בייבי ג'וגר תאומים + גלגל 

_____________________________________________)33-34ח(קדמי, 058-3245685

 דרושה מגבעת בורסולינו 
במצב מצוין עד 100 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)33-34ח(מקרר קטן, 054-7432035

 מכסחת דשא חשמלי 
במחיר 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 מפוח לדשא, חשמלי, 
במחיר 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 תנור חימום לחורף על גז 
במחיר 100 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 מחשב נייד + תוכנות 
עבודה - חזק במצב מעולה, 

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

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

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

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

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות, ב- 

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

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

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

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

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

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

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 טאבלט "סילבר ליין" חדש 
סגור באריזה המקורית, 200 

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

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

_____________________________________________)35-36ח(050-6370452

 הובר בורד חדיש + 
אחריות, 500 ש"ח, היה 
בשימוש יום אחד, טל':

_____________________________________________)35-36ח(052-7153255

 מחשב שולחני לשימוש 
ביתי/משרדי + מסך דק + 

תוכנות + עכבר ומקלדת, 499 
_____________________________________________)35-35(ש"ח, 058-7920448

 שואב אבק מעולה 
לשטיחים,

054-8527470)35-39(_____________________________________________

 אוזניה אלחוטית חדשה 
באריזה פלטרוניקס + שמיעת 

מוסיקה ו- GPS, רק 170 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-7612883

 מחשב שולחני וינדוס 
10 + תוכניות, 500 ג'יגה, 

ב- 500 ש"ח, 03-6187374 או 
_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 מחשב נייד וינדוס 10 + 
תכניות, 500 ש"ח,

03-6187374 או
_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 נטסטיק חברת 
Dynamode בשימוש מועט 

כולל מתאם usb, ב- 120, 
_____________________________________________)35-36ח(054-8431990

 טאבלט מחברת סייבר 
בשימוש מועט כחדש, ב- 350 
_____________________________________________)35-36ח()נקנה ב- 500(, 054-8431990

GPS  לרכב 5" עם 
טכנולוגיה חדישה + זרוע חדש 

באריזה, 400 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 טלפון אלחוטי פנסוניק, 
חדש באריזה, משיבון + שעון 

מעורר, 350 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 מכונת כביסה שנתיים 
וחצי בשימוש, פ.תחתון, ב- 

_____________________________________________)35-36ח(500, 050-4145023

 מזגן תדיראן + צג דיגיטלי, 
3.5 כ"ס, מפורק + הוז, ב- 

_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' וריפול, 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 מקפיא שנתיים בשימוש, 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 אופניים חשמלי בלי 
סוללה, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-5823874

 מזגן חלון עוצמתי, 400 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7632700

 מזגן חלון, 1-1.25, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-41289920

 למסירה סידורים 
משומשים לעדות המזרח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-4128920

 מכונת תפירה "יד שניה" 
מצוינת ביתית! חברת "זינגר" 

במחיר מציאה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(גמיש! לפרטים: 054-8490419

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

_____________________________________________)35-36ח(052-2727474

 תנור ספירלות עומד/
מסתובב, 85 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8423405

 משחק פלייסטיישן 2 
איכותי עם שני גוייסטיקים 

ומשחקים במצב מצויין, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 לפורים!! רמקול מוגבר 
איכותי, 3 כניסות, 100 וואט, 

מתאים עד 100 איש, קל 
לנשיאה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים קטן חב' ברניגר 4 

ערוצים, 290 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים 16 ערוצים איכותי חב' 
מכי, 500 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 פלטת גריל חדשה 
בקופסא, 100 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7366764

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספוטר 

ב- 40 ש"ח במקום 100, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4196197

 רדיו טייפ 200 ש"ח + 
_____________________________________________)35-36ח(טייפ + דיסק, 052-7178693

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-3595314

 מכשיר רגליים מקצועי 
_____________________________________________)35-36ח(למסג', 053-3120620

 אורגנית ימהה, 500 ש"ח, 
רמת גן גבול ב"ב,

_____________________________________________)34-35ח(054-4980062

 אורגן ימהה - מציאה 
PSR710 עם מלא מקצבים, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 2 מסקרות ועפרון חדש 
 ,LORIAL ,בקופסא, 60 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(טל': 058-3245685

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-7432035

 טאבלט נאון 7 אינץ' 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת אלחויים 
של מקרוסופט, 75 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 מכשיר קשר כחדש, סוג 
מעולה, רק 180 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-4178077, 072-2344934

 אורגן ימאהה מודל 443 
כחדש, חצי מחיר, 500 ש"ח, 
עדיין עם האריזה + אחריות, 

_____________________________________________)33-34ח(054-3456413

 שולחן לסלון + זכוכית, 
במחיר 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 מיטת יחיד ספפה במחיר 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח, 054-9801313

 שולחן מעץ, עגול + 2 
כסאות, במחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 ספריה חדשה במחיר 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-9801313

 כורסא לסלון מעור במחיר 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, 054-9801313

 2 מיטות לחצר של כתר 
במחיר 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 סטנדר קבוע כמו חדש, 
רק ב- 120 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 מיטת היירייזר כחול, 
במצב טוב, חזק, מזרונים 

לא נשלפים, 450 ש"ח, 
03-9323012 אלעד -054

_____________________________________________)35-36ח(8465707

 פינת אוכל + 4 כסאות 
מעץ במצב מעולה במחיר 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-8307407

 מיטה כפולה מעץ מלא! 
כולל ארגז מצעים, גודל 

1.90X1.40, ב- 200 ש"ח. זיו, 
_____________________________________________)35-36ח(050-6538811

 ספה פינתית מודולרית 
במצב טוב, צבע חום בהיר 
2.3*2.3 מחיר 500 ש"ח. 

_____________________________________________)35-36ח(052-3382548

 שולחן סלון מלבני משולב 
עץ מייפל וזכוכית 70*120, 
גובה 40 ס"מ, סה"כ 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 053-2504008

 שולחן פינת אוכל מזכוכית 
בצבע אפור במצב מצוין, 

120*70 ס"מ, נפתח עד 190 
ס"מ, 500 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-5656742

 כחדש - שולחן עץ מלא, 
צמוד לקיר )ללא רגלים(, 

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

_____________________________________________)35-36ח(052-3073826

 מכתביית עץ גדולה + 
2 מקומות ישיבה לשעורי 

בית בצבע בוק, כחדש! 
_____________________________________________)35-39(600 ש"ח, 054-8527470

 קומת מדפים 
מפלסטיק, רחבה 

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

 מיטת שינה כולל מזרון 
קינג קויל 200*220 ס"מ, נוחה 

מאוד, 450 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-5656742

 בהזדמנות מזנון סלון 
בצבע אדום 180*45 ס"מ כולל 

מגירות, 400 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-5656742

 בהזדמנות שולחן כתיבה 
בצבע קרם מחברת עצמל'ה, 

_____________________________________________)35-36ח(400 ש"ח, 054-5656742

 קומודה )טואלט( לחדר 
שינה, 2 מגירות, מראה בצבע 

ונגה, 150 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(050-9337411

 שולחן כתיבה + 4 
מגירות ניידות )60-120( עמץ 
_____________________________________________)35-36ח(לבן, 150 ש"ח, 050-6235101

 טואלט לבן, מראה ושידת 
מגירה ברוחב 60, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-9337411

 בב"ב שולחן לסלון מעץ 
אורך 1.50 נפתח ל- 2.10, 

_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח, 03-5793884

 שולחן מעץ לסלון אורך 
1.50 נפתח ל- 2.10, 150 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח בב"ב, 050-4190409

 מכתביה עם מגירות 
מצב מצויין, 210 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 ארונית לאמבטיה + כיור 
+ מראה + ברז חמת כחדשה 

_____________________________________________)35-36ח(- 400 ש"ח, 052-7366764

 שידה/קומודה לחדר 
הורים חדשה ומפוארת, 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7366764

 ספריה לחדר ילדים 
וסלון - 100 ש"ח, מצוינת, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7366764

 כסא משרדי שחור ב- 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח, 054-4327919

 ספפה אל קל צבע בז', 
מצב טוב, 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)35-36ח(053-3120620

 שולחן אוכל סלון + 
כסאות צבע חום, במצב טוב 

מאוד, 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)35-36ח(054-4578091

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90( צבע חום, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 מיטת יחיד נפתחת + 
שתי מגירות הקודם זוכה! 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 03-9342751

 שידה סלונית עתיקה עם 
3 מגירות, יפהפיה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3662700

 פינת אוכל + 6 כסאות 
)הכסות לריפוד(, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3662700

 מיטה עם ארגז למצעים, 
מסביב בד קטיפה בצבע בורדו, 

עץ מלא, במצב מצוין, 200 
ש"ח, בראשון לציון, טל':

_____________________________________________)35-36ח(054-4844566, 03-9645760

 שידה 2 מגירות, 120 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(בירושלים, טל: 054-8423405

 מיטה זוגית + ארגז, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 שידה - 500 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 ארונות לנעליים - 300 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 מיטה + ארגז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(יחיד, 052-7178693

 שולחן מחשב - 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 שולחן אוכל - 200 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 שולחן לסלון - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 ספה מעור צבע כחול - 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, 052-7178693

 2 ארונות של פעם מראה 
עתיק - 300 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7178693
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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

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות
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 ילדותנו לכיתה ו'. ישורון. 
מצב מצוין, 25 ש"ח, ב"ב, 

054-8063853)29-32(_____________________________________________

 "הדקדוק בלשון שלי". 4. 
כהן. 20 ש"ח.

"בין השורות" ד'. 20 ש"ח. 
"מבט למרחב" ג'. 20 ש"ח

"יש פיתרון" גיאומטריה ה' 10 
_____________________________________________)29-32(ש"ח, 054-8063853 ב"ב

 לרתמיקאיות, אקורדיון 
אטלקי קטן, 32 בסים, 

במצב מצוין,
052-2503617)31-34(_____________________________________________

 *ספרי חשבון "נחשב 
גאומטריה" חלק ב' ורוד. חלק 

א' ירוק *"עלי כותרת"
*"קשר ולעניין" *דקדוק-הפועל 

בפועל, 10 ש"ח כ"א
_____________________________________________)31-34(054-9916837 י-ם

 חלונות, דלתות, וירינות 
לסלון יד 2 וחדש, מהיצרן 

לצרכן, 050-5274348,
03-6884123)31-34(_____________________________________________

 בלוטוס עם חוט חברת 
NOA חדש באריזה, 150 

בלבד, בבית שמש וי-ם,
_____________________________________________)33-34ח(054-8446370

34K , כשר, כחדש + 
אחריות )+ ז.הלכה, דף היומי 

וכו'(, 250 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-7171917

 אוזניית בלוטוס 
פלנטרוניקס איכות טובה, 

חדש באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(054-7612883

 אוזניית בלוטוס חדשה 
 M70 באריזה, פלטרוניק דגם

_____________________________________________)33-34ח(ב- 149 ש"ח, 053-3188804/5

 פלאפון נוקיה c2 כשר 
במצב מצוין, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(פלאפון: 050-4110225

 סמסונג young, ב- 250 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-4149457

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 נוקיה c2 כשר מצב מצוין 
+ מגן, 249 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 6 חלונות קומפלט כולל 
מסגרת תריס ורשת, 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-36(כ"א, 050-2596537

 6 דלתות פנדור כולל 
משקופים והלבשות כחדשות, 
_____________________________________________)33-36(400 ש"ח כ"א, 050-2596537

 מעקה עץ מהודר 
למדרגות, 500 וסורגים 

מהודרים לחלונות, 100 ש"ח, 
050-2596537)33-36(_____________________________________________

 דלת לממ"ד 500 ש"ח, 
וחלון קומפלט לממ"ד 500 

_____________________________________________)33-36(ש"ח, 050-2596537

 תיקים לסמינר וגם תיקים 
קטנים ליציאות, מגוון בצבעים 

במצב חדש! עד 15 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34(054-9916837 )י-ם(

 שעון חכם חדש באריזה 
כולל טלפון מצלמה ועוד, 150 

_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-8461535

 סידור בית תפילה ע"מ 
מעור אמיתי מילר חדש, 120 

_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-8461535

תינוקות

 שתי כיסאות רכב לתינוק, 
שמור במצב מעולה, כל כיסא, 

110 ש"ח בלבד, לפרטים: 
_____________________________________________)33-34ח(052-8571371

 שידה לבנה רחבה, 120 
ס"מ, סנדוויץ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(מצויינת, ב"ב, 050-4113059

 מיטת תינוק, צבע 
קרם, במציאה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(02-5379135

 מיטת תינוק קטנה מעץ 
מלא, במצב טוב, צבע לבן, 

_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח, 03-9307308

 מיטת תינוק לבנה + ירוק 
פיסטוק, כחדשה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג בחולון, 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
חברת בייבי ג'וקר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(טל': 054-8413099

 עגלת טיולון בצבע אדום 
במצב טוב, 100 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-8413099

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(054-8432271

 מיטת תינוק ד"ר בייבי, 
צבע שמנת במצב טוב, רק 

180 ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)34-35ח(050-4120286

 מכשיר נשימות ובייבי 
סיטר חדש באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 עגלת טיולון לתינוק 
baby safe במצב מצוין 

בפ"ת בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-7716364

 כרית הנקה במצב מצוין 
בפתח תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)34-35ח(054-7716364

 עגלת דר' בייבי + פגוש 
+ כיסוי רגלים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 עגלת אמבטיה פור בייבי 
צבע ורוד, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
_____________________________________________)34-35ח(צבע שחור, 053-3155415

 עגלת טיולון בצבע אדום 
במצב טוב, 100 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-8413099

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
חברת בייבי ג'וקר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(טל': 054-8413099

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים 500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 עגלה משולבת חדש 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7667128

 עגלה + אמבטיה, צבע 
שחור, 290 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 כסא בטיחות לאוטו במצב 
_____________________________________________)34-35ח(מצוין, 052-7733994

 עגלת פג לתינוק, יד שניה 
צבע סגול בהיר, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-8833975

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מועלה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-2421622

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

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פלאפון גלקסי 3, 300 
ש"ח, גמיש, כחדש,

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 אופני הילוכים שימנו 24" 
במצב טוב מאוד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(ב"ב, 054-5385013

 אופני הרים לילדים 
)מתאים לגיל 8 שנים והלאה(, 
במצב מצוין במחיר מציאה של 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 050-9340317

 אופני ילדים במצב מצוין, 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, טל': 054-2819921

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 052-24216221

 שמלה מפוארת לגיל 2-3 
ש', חדשה + ק.שיער! 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח!! 054-8455030

 אופניים בגודל בינוני במצב 
מצוין, 100 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 אופניים גדולות הילוכים 
עם  בולמי זעזועים, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(פלאפון: 050-9089110

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב, בד עמינח ריפוד רחיץ, 
צבע בז', מהמם, כמעט חדש, 
450 ש"ח, במקום 800 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(שעלה, בב"ב, 052-7600336

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 5.1/3 עדשות דו שבועיות 
אקיוביו אואזיס הידרה קליר+, 

_____________________________________________)34-35ח(ב- 400 ש"ח, 055-6796176

 אופניים מתקפלות סטרט 
כחדשות בהזדמנות מגיל 8, 

_____________________________________________)34-35ח(420 ש"ח, 052-8833975

 חליפות לבנים לחג, 3 
חלקים כחדשות בהזדמנות 
)במצב מעולה(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(בפ"ת, 052-8833975

 חליפה ארוכה חדש, בגיר 
3 חלקים, כחול 46M, ב- 350 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-8414147

 קרם יום אפסלו לנקום 
15 מ"ל, חדש - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-9742004

 מחבת ווק 50 ש"ח חגש, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כלי נחושת - מכונת 
תפירה, 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 נברשת לסלון, 100 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 תג תורה מפורשה, 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 סידורים תורת אבות, 25 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מנשא אופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 גיטרה קלסית, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(כחדשה, גמיש, 054-4273857

 קטלן יתושים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

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

 ציוד לדייג באגרות, 5 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 ג'ריקן למים 5 ליטר + 
תיק חדש, 60 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7167995

 משקפי שמש, חדש, 
חברת "ארוקה" לגברים, ב- 

_____________________________________________)34-35(120 ש"ח, 052-5918474

 שרשרת זהב לא עבה, 
חדשה, יפה, ב- 350 ש"ח, 

052-5918474)34-35(_____________________________________________

 מזרון כפול, ספוג פולימרי, 
קפצי פלדה פוקט, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-7909362

 מיטה יהודית, מצב מצוין 
עם ארגז מצעים, 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד, 052-5737813

 שולחן מחשב + צג 
מחשב, 90 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

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

_____________________________________________)33-34ח(054-5705546

 תחתית הייריזר במצב 
מצוין, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(03-6749553

 מיטת נוער מעץ לבן עם 
מזרון, במצב מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-6235101

 קומודה )טואלט( לחדר 
שינה, 2 מגירות, מראה בצבע 

ונגה, 150 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-9337411

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה, חדש, 60 ס"מ רוחבה, 

אפוקסי אפור, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(052-6309092

 6 כסאות עץ מלא, 
מרופדים במצב מצוין, בב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח, 052-7121389

 שולחן אוכל יפהפה במצ 
במצוין בפ"ת, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(053-5303037

 מיטה כפולה מעץ מלא! 
כולל ארגז מצעים, גודל 

1.90X1.40, ב- 500 ש"ח. זיו, 
_____________________________________________)33-34ח(050-6538811

 מיטה מעץ 90 ס"מ רוחב 
+ ראש + ארגז, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

X2  בסיס מעץ, מצב חדש 
למיטה יהודית, 250 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

 שולחן למטבח + מגירות, 
מצב טוב, 200 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-5925647

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-3286875

 זוג מזרוני אוויר מתנפחים 
לטיולים, באריזה, 70 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(כ"א, 050-5206337

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגלים( 

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

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 שידה 2 מגירות בירושלים, 
_____________________________________________)34-35ח(130 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת עץ נפתחת לשניים 
בצבע פסטוק משולב שמנת, 
מעוצב, מתאים לבנים/בנות, 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 052-6140800

 ספריה צבע עץ, שולחן 
כתיבה + 3 מגירות תואמות - 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח, 052-6140800

 כוורת של 4, מיוחדת 
כחדשה, גדולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 שידה 4 מגירות על 
גלגלים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 כסא שמור, רחב ונוח, 
דרוש תיקון קל, י-ם, 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-2633790

 שולחן סלוני )לספות( עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 מעמד לטלפון/עציץ עץ 
_____________________________________________)34-35ח(טבעי, 50 ש"ח, 050-7463631

 מעמד לעיתונים/מערכת/
כל דבר, עץ טבעי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

קבלן חרדי

054-2964231

מחירים נוחים
מסייע בהתרי בניההמלצות בשפע

בניה ושיפוצים
שוהם

"אצל בתיה"
קולקציה מהממת לחגים

חיסולי קיץ!!

הקודם זוכה!

50-150& &

10-20& &

רח' ירושלים 52, ב"ב

טל: 03-5792841
פתוח רצוף: 10:00-21:00, כולל יום ו' וערבי חג: 10:00-14:00

שילה בלזם - 
פתרונות מחשוב 

תמיכה טכנית, 
פרמוט מחשבים, 

טיפול בתקלות
054-6748438 

 עגלת תאומים 500 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7396092

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 30 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 לול פלסטיק 1X1 כולל 
מזרון לתינוק, במצב חדש, 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, טל': 052-8380655

 מיטת תינוק עץ מלא, 
צבע חום עתיק כחדשה עם 
מזרון חב' משכרל בירושלים, 
_____________________________________________)35-36ח(רק 500 ש"ח, 052-7629941

 עגלה + טיולון בצבע 
בורדו כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7648061

 אמבטיה לתינוק כחדשה, 
_____________________________________________)35-36ח(130 ש"ח, 052-7648061

 עגלה לתינוק )אמבטיה 
+ טיולון( - 250 ש"ח. כסא 
האכלה - 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8410050

 2 פחיות סימילאק סגורות 
)900 גרם( ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7692254

 עגלת תאומים דוקטור 
בייבי במצב טוב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7607792

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מוניטור נשימתי לתינוק 
)baby sense 4(, ב- 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-3595314

 עגלת פג מצב מעולה. 
טיולון ניילון לגשם, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 עגלת סייבקס טיולון 
דרוש תיקון קל, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 כסא האכלה מפלסטיק 
קשיח - לתינוק, במצב טוב, 

_____________________________________________)35-36ח(80 ש"ח, 03-9307308

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
שמורה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)35-36ח(052-7174122

 מציאה! עגלת תינוק 
כחדשה, במצב מעולה, 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 058-3230089

 עגלת פג פרגו שחורה + 
אמבטיה, במצב טוב - 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 053-3364930

 עגלת בוגבו פרוג טיולון 
+ אמבטיה, צבע כחול + בז', 
_____________________________________________)35-36(ב"ב, 500 ש"ח, 052-7696965

 עגלת MAX אמבטיה + 
טיולון, במצב חדש, 450 ש"ח, 

052-7696965)35-36(_____________________________________________

 עגלת בוגבו קמליון אפור/
ורוד פוקסיה )גם שמנת(, 
במצב מצוין, ב"ב, במחיר 

מציאה: 1,800 ש"ח,
052-7696965)35-38(_____________________________________________

 עגלת תינוק שלמה )כולל 
אמבטיה( + כסא האכלה, 

ב- 300 ש"ח, 054-8410050 
_____________________________________________)33-34ח()בני-ברק(

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצויין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 עגלת בייבי ג'וגר במצב 
טוב מאוד, רק 350 ש"ח, גמיש 

בב"ב, פל':
_____________________________________________)33-34ח(054-8402226

 מזרון )אורך 1.82 ברוחב 
64(, צבע כחול כהה כחדש 

לחדר ילדים, 100 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(052-8833975

 עגלת תינוק ג'רקו, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה, 30 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7167975

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 050-4146777

 נעלי בובה לשבת לילדה, 
מידה 36, לק שחור, חדשות, 

20 ש"ח בלבד! ב"ב,
054-8063853)35-36(_____________________________________________

 ,shoprider קלנועית 
מצברים חדשים. ונטה למטבח 

40X40, הכול במצב חדש, 
_____________________________________________)35-36(בירושלים, 052-7609708

 פאקט פרלמנט רוסי  
_____________________________________________)35-36(230 ש"ח, 054-8419714

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-8454536

 פאזל של מפת העולם, 
2,000 חלקים, כחדש, 100 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-4145023

 נעליים אפורות לבחורות 
עם שרוכים מידה 36, 

מהממות, באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4146777

 מסגרות משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(050-4196197

 מכשיר איזי פארק חדש 
באריזה, 60 ש"ח כולל אחריות, 

_____________________________________________)35-36ח(03-5781470

 מצלמת קנון 16 ג'יגה 
כחדשה + בטריה ומטען, 350 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-4139040

 קופסא של פאה + כיסוי 
לגשם, 60 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(050-4139040

 ארגז טיט ברזל, מריצה 
חדשה, 2 מגרפות ועוד, 350 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, י-ם, 052-2906408

 בד ריפוד של עמינח, 
רחיץ ואיכותי במיוחד, צבע 

ירוק תפוח, רוחב 2 מטר, 140 
ש"ח, במקום 300 ש"ח, חדש 

_____________________________________________)35-36ח(לגמרי, בב"ב, 052-7600336

 דשא סינטטי לסוכות, 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, טל': 050-4183200

 צמיד דמוי פנדורה + 5 
חרוזים, כסף טהור, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(גמיש, 052-7157077

 נעלי קדס שחורות 
לנערות, חדשות, 50 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7157077

 2 זוגות אופניים לילדים, 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח כ"א, 052-7157077

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה( מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח, 052-3463482

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 2 ערכות קומפלט כולל 
חומרים ללימוד מקצוע 

ויטראז', 500 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(052-5858631

 תוכי מאולף מסוג קווקר 
יכול לדבר במחיר מציאה - 

_____________________________________________)35-36ח(450, 054-8483305

 פאקט סגריות פרלמנט, 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 300 ש"ח, 052-7142640

 שמלה מפוארת, לגיל 2-3 
ש', חדשה + ק.שיער! 50 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח!! 054-8455030

 אורגנית ימהה. גיטרה. 
פוף גדול. מנורה עומדת לסלון. 

האורגנית - 500 ש"ח, כל 
היתר 100 ש"ח, ברמת גן גבול 

_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 054-4980062

 פאזל 1,000 חלקים, 20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 שקית בגדים גדולה - 20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 פוף, 100 ש"ח,
052-7178693
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 waldlavfer נעלי נשים 
מידה 9.5, שחור, חדשות 

בקופסא, מחיר - 350 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(טל': 052-7602829

 חליפות שלושה חלקים 
לבנים, כמעט חדשות, מידה 
1,5,6,7,9, ב- 150 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, כמעט חדשה, מידה 48, 

_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח, 052-7676856

 ילקוט מרובע "מוסרי" 
כחול/ירוק, 50 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 להכנסת ס"ת!! 3 
שלטי חוצות לתלייה מרהיבים 

ואיכותיים )לא מבד( בגודל 
1*6, ב- 450 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית גם עם קול, חדש, 
_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 

2 מטריות, פלאש ועוד ציוד 
נלווה, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 למסירה כ- 50 חחוברות 
מרווה לצמא מהשנים 
האחרונות, בחינם, נייד:

_____________________________________________)35-36ח(054-5312575

 שעון יד לגבר ספורט נגד 
מים חדש ויפה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 פאקט סיגריות מלברו 
_____________________________________________)35-36ח(גולד, 270 ש"ח, 03-5705098

 SX400IS מצלמה קנון 
במצב מעולה כחדשה, ב- 390  

_____________________________________________)35-36ח(בלבד, 054-8474555

 פאקט סיגריות מלברו לייט 
ישראלי אורגינל, ב- 280 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7142640

 כלוב לאוגרים/צנצילות 
איכותי ומיוחד, קל לנשיאה עם 
גלגלים ומגירה תחתונה לניקוי 
קל בגודל 80*150, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(ב"ב, 054-3132330

 מציאה! מראה בגודל 
1.00X60 בצבע אפור ניקל, 

חדשה, 190 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(058-3230085

 אופני הילוכים 20-26 + 
תוספות, 150 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-8419707

 בפ"ת: עגלת ברזל - שני 
גלגלים במצב טוב, צבע כחול, 

_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, 03-9307308

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין, חדש 

באריזה, דגם GCE-5933, ב- 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, 054-4327919

 גיטרה כולל כיסוי, 300 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-3073826

 אופניים חב' ספייסלש 
למבינים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 אופני סמארט טרייק 
אדומות במצב טוב - 250 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 053-3364930

 פאקט פרלמנט ישראלי 
דק, ב- 350 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-8518383

 אופניים חד אופן, 400 
ש"ח )חצי מחיר(,

_____________________________________________)35-36ח(053-3120620

 שעון צלילה 50 מ"ר 
משולב דיגיטלי ומחוגים 

במקום 280 - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(053-3120620

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4514210

 בלון גז גדול, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(050-7656408

 אופניים לילדים, 100 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

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

 קסדה לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טלית כחדש, תמני, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 צידנית ענק כחדשה, 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח גמיש, 054-4273857

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

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 שנה למדינה, ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד! 053-4106362

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 058-3289108

 חליפה כסופה חברת 
"ITALI", מידה 48/50 

מהממת, 380 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(052-7113883

 חבל גומי לתרגילי 
התעמלות, 25 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7167995

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה בצבעים אדום/חום/
_____________________________________________)34-35ח(ירוק, 30 ש"ח, 052-7167995

 ארגז לקטנוע ב- 270 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7167995
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