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הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת ראה

 / עמ' 6

אאא

לפרטים נוספים :
תנאים טובים למתאימות!

דרושה  מטפלת לגיל הרך
למשרה מלאה ב-32    לשעה

דרושה גננת לצהרון
דרישות התפקיד:    ראש גדול        

אהבה למקצוע     מקצועיות

052-7272449

₪

תתחילו
 להרוויח!
1700-500-835

תפסיקו לדבר 
על רווחים...

חילוצים וניסים

אסון בגהה: גשר
קרס על משאית

עם  במסלול  שתעתה  משפחה  חולצה  עמוד  בנחל 
ילדים קטנים  בצפת התהפכה משפחה חרדית עם 
  רכב משפחתי ועשרת בני המשפחה יצאו ללא פגע

ובמעלה בוקק חולצו בחורי ישיבה שטעו בדרך 

/ עמ' 8

תאונת דרכים קשה בכביש גהה: משאית עם מנוף פגעה 
  בגשר והפילה אותו על נהג המשאית שנהרג במקום
במשך שעות רבות עמלו כוחות החילוץ עם מהנדסים 
לחלץ את הנהג הלכוד מהגשר שקרס עליו, במשקל של 

עשרות טונות / עמ' 10

בין הזמנים תשע"ז:

תופעת ה'שיימינג': "מזיק לקירוב"
בסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות, נראו משפחות חרדיות עושות 
שימוש לא הגון במתקנים ציבוריים  איש החינוך הרב מרדכי בלוי: 

"זה מוציא שם רע למגזר"

בין הזמנים ברחובות: ביקור 
נדיר, שיעורים וחיזוק

החרדיות  לערים  שגם  נדמה  רוחני,  עושר  כזה  עם 
רשת  הדרכה,  כנסי  להתחרות:  קשה  המובהקות 
ישיבות בין הזמנים, שיעור כללי נדיר של ראש ישיבת 
שעריים  בשכונת  מרגש  שורשים  וסיור  סלבודקה, 
המקובל  האדמו"ר  לעיר:  יגיעו  הקרובים  בימים   

והרה"צ המשפיע / עמ' 4

 צילום: דוברות איחוד הצלה 

תאונות קשות, פצועים קל

 / עמ' 4

13 דונם, 12 מיליון, ופארק 
מרשים במיוחד

בשכונת רחובות המדע מחכה לכם פארק חדש עמוס מתקני 
משחקים, רצוף שבילי אופניים, ומאובזר במתקני בריאות 

ובאטרקציות  "הפארק תוכנן באופן כזה שייתן מענה רחב 
לכל הגילאים ולמגוון האוכלוסייה" / עמ' 6

 / עמ' 6

בהלה 
בתחנת 

רכבת:
תיק תייר 

חשוד



לבחור תנובה זה... 

)יעקב מאלעד(

 ״לתת להם 
 את הטוב ביותר 
בעיניים עצומות״

בעיניים עצומות. 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

 מפגן הכוח של סער
שמרחפת  הגדולה  והחידה  הליכודית  ההבטחה 
סער,  גדעון  הוא  הלא  בישראל,  הפוליטיקה  על 
במסגרת  נאה,  כוח  מפגן  ברחובות  להציג  צפוי 

הרמת כוסית, לקראת החגים ההולכים וקרבים.
סער יגיע ל'בית פנחס' ברחובות ביום שני, י"ג 
אלול, ובאירוע צפויים להשתתף ראש העיר רחמים 
ורמי  דיל  מתן  איטח,  אביב  המועצה  חברי  מלול, 

מדהלה, ועשרות חברי מרכז ופעילי ליכוד.

 תאונות קשות, פצועים קל
שעה קלה לפני זריחת שמש יום שישי האחרון, 
הצלה'  'איחוד  מתנדבי  ממיטותיהם  נזעקו 
קשה  תאונה  על  דיווח  קבלת  לאחר  מרחובות, 
מהרכב  חולצו  נפגעים   5 המדע.  פארק  בצומת 
הנפגע בנסים, כאשר על חילוצו המורכב של אחד 
מהם עמלו לוחמי האש זמן רב. בסיום האירוע פונו 
כולם לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות 

התאונה נבדקות.

קריאה  התקבלה  חמישי,  ליל  לחצות  ובסמוך 
על תאונת דרכים ברחוב הרצל פינת מגיני הגליל 
ברחובות. מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה 
רפואי לשלושה  סיוע  העניקו  הגיעו למקום,  אשר 
הטיפול  בסיום  קל.  מוגדר  מצבם  כאשר  נפגעים 

פונו לבית החולים.

 כוכב נולד ברחובות
פרי  תוותר',  'אל  הסינגל  לאור  יצא  השבוע 
אייל,  מרחובות.   23 בן  עמרם,  אייל  של  שירתו 
גדל כילד על טהרת המוזיקה הערבית והטורקית, 
וכבר בגיל קטן בלט בכישרונו הרב בתחום השירה 
הופיע   6 ובגיל  לשיר  אהב  ילדותו  מאז  הפיוטית, 
החלו  הראשונות  ההופעות  במה.  על  לראשונה 
בשמחות ואירועים משפחתיים, והוא אף שימש גם 

חזן ופייטן בבתי כנסיות ועולם הישיבות.
ולירן  גדסי  גל  כתבו  תוותר"  "אל  הסינגל  את 
ביטון )מנהלו האישי(. השיר זכה לחשיפה מרובה 
שיר  ויצרו  בו,  השתתפו  המוסיקאים  טובי  כאשר 
מופת שזכה לתשבחות מיוחדות בעקבות ההפקה 

וההשקעה. 
כגון:  מוסיקה  של  רבים  בסגנונות  שר  איל 
ופיוטים.  עדות  שירי  מרוקאית,  מזרחית,  חסידית, 
לו תדמית של  ייחסו  המגוון הרחב בו הוא שולט 
אמן מהשורה הראשונה ורבים כבר צופים לו עתיד 

גדול במוסיקה.

החדשות המקומיות של    רחובות
על המקום

מאת: ישראל פריי

עליה'  'בני  ארגון  של  נרחבת  פעילות 
השנה  כל  במהלך  רחובות  בעיר  הפועל   -
הקיץ  שודרגה   - הזמנים  הבין  בימי  ובעיקר 
לבני  הייחודים  ההדרכה  כנסי  עריכת  עם 
בישיבות  ג'  שיעור  מסיימי  מאות  הישיבות. 
בזמן  העולים  לה,  ומחוצה  מהעיר  קטנות 
השתתפו  גדולה,  לישיבה  הבעל"ט  אלול 

בכנס ההדרכה של ארגון 'בני עליה'.
מרנן  וברכת  הדרכת  את  שקיבל  בכינוס 
ורבנן גדולי התורה, נשאו דברים ראש ישיבת 
גרנדביץ,  ראובן  ר'  הגאון  ודעת,  חכמה 
ונשיא  שטיין,  מאיר  חיים  ר'  הגאון  המחנך 
שלום.  נחמיה  ר'  הרה"ג  ומייסדו,  הארגון 
כמו כן, ערב מיוחד ומרגש נערך לכל העולים 
לישיבה הקטנה – מסיימי כיתות ח' מתלמודי 

התורה בעיר.
מודים  שעליה  הברוכות  היוזמות  את 
יזם  וההורים,  בעיר  החינוך  אנשי  ומברכים 
שפועל  שלום,  נחמיה  הרב  הגאון  וארגן 
האברכים  של  הקשר  את  ולהעמיק  להרחיב 
יציאתם  לקראת  גם  הישיבות  בני  עם  יחד 

מהעיר אל ישיבה מרוחקת. 
מאנשי  א'  מספר  שנים",  רב  "מניסיון 
שפעמים  הישיבות  "בחורי  בעיר,  החינוך 
רבות מגיעים אל מעמקי ים התורה ומאוימים 
והבטוח  הראשי  בעוגן  נאחזים  בה,  לטבוע 
של  גידוליו  במקום  התורנית  החממה  שזה 
רשת  של  הייחודי  הקשר  לדבריו,  הנער". 
ישיבות בין הזמנים "בני עליה" שנפתח לפני 
שיותר  כמה  הצעירים  שיזכו  מנת  על  עשור 
התורה  בשקידת  הזמנים  הביו  ימי  את  לנצל 
ולא לאבד את הזמן ח"ו לריק בחוצות, הפך 
מחנכת  תורנית  למעצמה  השנים  ברבות 
שמלווה ומדריכה את בני הישיבות של העיר 

רחובות.
הזמנים  הבין  ישיבות  פתיחת  מעמד  את 
בעיר רחובות, פתח מרן הגאון הגדול רבי דב 
ישיבת סלבודקה, שחרג ממנהגו  לנדו, ראש 
מעל  הולדתו.  בעיר  שיעור  למסור  והגיע 
חמש מאות איש, רבני העיר, ראשי הישיבות 
כדי  תורה'  'בני  במרכז  הצטופפו  והדיינים 
המערכה  את  ארוכה  שעה  במשך  לשמוע 
מצוות  בעניין  הישיבה  ראש  של  התורנית 

צריכות כוונה. 
מאור  ישיבת  ראש  ליוו  השיעור,  לאחר 
התלמוד, הגאון רבי אברהם יצחק קוק וראש 
שלום  נחמיה  ר'  הרה"ג  עליה"  "בני  ישיבת 
את מרן הגאון רבי דב לנדו לביקור היסטורי 
שעריים  שכונת  של  בסמטאותיה  מרגש 
ותפילה  תורה  והשקה  דלה  שם  הוותיקה, 

בהיותו נער צעיר לימים. 
בביקור  נרגש  היה  סלבודקה  ישיבת  ראש 
עליו  שחלפו  ילדותו  זיכרונות  את  לתאר 
בצוותא עם עולי תימן ובייחוד במחיצתו של 
מפגש  בתום  זצ"ל.  משולם  יוסף  רבי  הגאון 
קצר עם צאצאיו של הרב משולם וטרם יציאה 

לנדו  דב  רבי  הגאון  העביר  ברק,  לבני  חזרה 
לידי ראש ישיבת 'מאור התלמוד', הגאון רבי 
אברהם יצחק הכהן קוק, את ברכתו המיוחדת 
'מאור התלמוד' שיצאו  ישיבת  בני  כל  עבור 
לקעמפ ישיבתי בקמפוס ישיבת כפר הרוא"ה.
בין  ישיבות  נעילת  ומעמד  חיזוק  בשיחות 
להתקיים  הצפויים  רחובות  בעיר  הזמנים 
בסוף שבוע זה, אמורים להשתתף האדמו"ר 
"בית  ישיבת  ראש  עפג'ין  אבנר  רבי  הגה"צ 
וכן  העולמי  לוי'  'מטה  קרן  ונשיא  הלוי" 
המשפיע הנודע הגאון הצדיק רבי צבי מאיר 

זילברברג. 
הישיבות  לבני  הפעילויות  מגוון  בשלל 
עליה',  'בני  הזמנים  בין  ישיבות  במסגרת 
ביום  לילית  משחיה  גם  הישיבות  בני  ייהנו 
צפויים  שם  יואב,  חמי  במרחצאות  ראשון 
הפתעות  גם  והמפנק,  העשיר  הכיבוד  לצד 

והפעלות מרתקות. 
לסיום, בימים אלו סיפר א' מתושבי העיר 
שסגולת התמיכה בלימוד בני הישיבות בבין 
בקצה  ליהודי  עד  הגיעה  ברחובות,  הזמנים 
מאז  כי  לו  שסיפר  הארץ  של  ביותר  מרוחק 

שהתארח בעיר ושמע על המהפכה התורנית 
שמתחוללת הודות לארגון "בני עליה", הוא 
לארגון  שלם  לימודים  יום  ומממן  מקדיש 

ורואה בו ישועות גדולות. 
שיאפשרו  דברים  הן  המלגות  גם  כי  יצוין 
להשריש את התורה בקרב בני העלייה – אלו 
שיעצימו  קודש  ספרי  לרכישת  תלושים  הם 
הישיבות.  לבני  התורה  מתיקות  את  ויגדילו 
בנוסף, כסף התרומה ל"בני עליה" הינו הולך 
ורכישת  וישיר לאחזקת התורה,  באופן מלא 
ברכישת  הן  התורם  את  מזכים  לימוד,  ספרי 
בכל  והן  הזמנים,  בין  של  הלימוד  שעות 
השעות הרבות של לימוד התורה שלאחר מכן 

יהיה בספר שנרכש.

עם כזה עושר רוחני, נדמה שגם לערים 
החרדיות המובהקות קשה להתחרות: כנסי 
הדרכה, רשת ישיבות בין הזמנים, שיעור 

כללי נדיר של ראש ישיבת סלבודקה, וסיור 
שורשים מרגש בשכונת שעריים  בימים 
הקרובים יגיעו לעיר: האדמו"ר המקובל 

והרה"צ המשפיע

 צילום דוברות איחוד הצלה 

 עמרם בשירת דבקות 

בין הזמנים ברחובות: ביקור נדיר, 
שיעורים וחיזוק
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מאת: ישראל פריי

להתרוצץ  שהחלו  והמבזקים  הכותרות 
לימדו על התרחשות בלתי  רביעי,  יום  בבוקר 
רחובות.  העיר  של  הרכבת  בתחנת  שגרתית 
כוחות  התושבים,  בלב  נזרעה  כבר  הבהלה 
הביטחון שעטו לזירה, הכתבים נדרכו, ואפילו 
המקרה,  פרטי  כל  על  הוצא  פרסום  איסור  צו 
אלא שבחלוף שעה קלה התברר כי "לא יהיה 

כלום, כי אין כלום"...
הכול החל כאשר במכונת השיקוף שבכניסה 
ממוצא  בריטי  תייר  של  תיקו  הועבר  לתחנה, 
פקיסטני, שהיה בדרכו לנסיעה ברכבת. מכונת 
סיר  נייד,  מחשב  התיק  בתוך  זיהתה  השיקוף 
למטען  החשד  את  שהעלה  מה  ומסמרים, 

חבלה.
כל  על  הרכבת  תחנת  נסגרה  מהר,  חיש 
מהמקום.  בבהילות  פונו  והנוסעים  פתחיה, 

ובמקביל  למקום,  הוזעקו  משטרה  חבלני 
התיק  נלקח  ההמום,  התייר  של  למעצרו 

לבדיקה יסודית.
לאחר מספר דקות התברר כי התיק כלל אינו 
מכיל מסמרים, וכי תכולתו סטנדרטית ונטולת 
שהחשש  לאחר  פוטנציאליים.  משחית  כלי 
הוסר ובתום שעתיים של מהומה, שבה התחנה 

להיפתח, ותנועת הרכבות חודשה.
 - התייר  כי  עולה  האירוע  פרטי  מבדיקת 
לחשד  ישיר  קשר  היה  הפקיסטני  שלמוצאו 
המוגבר – נשאל על ידי מאבטחי התחנה האם 
בשלילה  ומשהשיב  בעצמו,  התיק  את  ארז 
חבר  ארז  התיק  את  כי  סיפר  תומו  ולפי   –
אירופאית,  באוניברסיטה  הלימודים  לספסל 
כי  החשד  עלה   - בישראל  לבקר  הגיע  עמו 
ייתכן שלא בידיעתו,  נושא מטען חבלה,  הוא 
יצא  ומשכך הוזעקו כוחות הביטחון והאירוע 

מפרופורציה.

13 דונם, 12 מיליון, 
ופארק מרשים במיוחד

בשכונת רחובות המדע מחכה לכם פארק חדש עמוס מתקני 
משחקים, רצוף שבילי אופניים, ומאובזר במתקני בריאות 

ובאטרקציות  "הפארק תוכנן באופן כזה שייתן מענה רחב 
לכל הגילאים ולמגוון האוכלוסייה"

מאת: ישראל פריי

נחנך הפארק החדש בשכונת  בשעה טובה, 
כ-13  של  שטח  על  המשתרע  המדע,  רחובות 
דונם. הפארק כולל מתחם לכלבים בגודל של 
600 מ"ר, שבילי הליכה, שבילי אופניים, אזורי 
משחק נגישים, מתקני כושר, מתקני אקסטרים 
בכ-12  שמוערכת  כוללת  בהשקעה  ועוד, 

מיליון שקלים )שלב א'(
לפארק קיימות שלוש כניסות מרחוב פרופ' 
כהנמן דניאל וכניסה נוספת מרחוב פרופ' יובל 
מתקנים  דגלים,  תורני  הוצבו  בכניסות  נאמן. 
לקשירת אופניים. כמו כן בוצעו שבילי הליכה 
עצים,  נטיעת  כולל  הגינון  אופניים.  ושביל 
מערכת  בוצעה  ומדשאות,  שיחים  שתילת 
עירוני,  ההשקיה  למרכז  המחוברת  השקיה 
הוצבו עמודי תאורה. בחלקו הצפון מערבי של 

הפארק הוקם מתחם לכלבים.
המונגשים  משחק  אזורי  קיימים  בפארק 
מיוחדות,  ולאוכלוסיות  למבוגרים  לפעוטות, 
מפרשי  כולל  גומי  משטחי  גבי  על  המוצבים 
נערכים  אנו  הקרוב  בזמן  ותאורה.  הצללות 
במתחם  כושר.  מתקני  אזור  של  להשלמה 
הבוגרים הותקן מתקן משולב אתגרי בגובה של 
כ- 11 מטר בחלקו העליון מגדל תצפית למתקן 
ענקית, מתקן  וטרמפולינה  מחוברות מגלשות 
ומגלשת  אומגה  ידיים,  הליכת  הכולל  אתגרי 
גומי, קרוסלה אנכית, מתקן אלקטרוני, מתקן 
סקטבורד כפול, נדנדת עלה ורד ייחודי, צלחת 
מסתובבת, נדנדת "קן ציפור ענקית", קרוסלת 
טבעת, חצובת נדנדות הכוללות: נדנדה אנכית, 

"קן ציפור", ומושבים רגילים.
נדנדות  חצובת  הותקנה  הפעוטות  במתחם 
"קן  נדנדת  פעוטות,  מושבי   2 הכוללת: 

מקורה,  קרוסלה  וילד,  הורה  נדנדה  ציפור", 
דמות גומי "חילזון" עם מנהרת זחילה, מסלול 
אתגרי שיווי משקל, מתחם גבעות עם מגלשות 
וטיפוס, אומגה נגישה, קרוסלה, דמויות קפיץ, 
מתקן אקסטרים לפעוטת, כיפת טיפוס, נדנדת 
מונגשת.  ענקית  ורד  עלה  נדנדת  ורד,  עלה 
ספסלים  מותקנים   הפארק  ברחבי  כן  כמו 
מים  עם  וברזיות  אשפתונים   פרגולות,  עם 
וגודר  תוחם  הפארק  התושבים.  לרווחת  קרים 
בהתאם לדרישות הבטיחות ולתקנים הנדרשים 

והוצבו בו מצלמות אבטחה.
פארק  "הקמנו  מלול:  רחמים  העיר,  ראש 
עבור  ובילוי  פנאי  למשחק,  לתפארת, 
להשקיע  ממשיכה  העירייה  התושבים. 
בשכונות ופועלת במלוא כוחה בכדי להעלות 
ברחובות.  התושבים  של  החיים  איכות  את 
מתקנים  של  רחב  מגוון  כולל  החדש  הפארק 
לכל הגילאים ולכל האוכלוסיות, מתקני משחק 
כלבים,  גינת  מיוחדות,  לאוכלוסיות  מונגשים 
ולפעוטות,  מיוחדים למבוגרים  מתקני משחק 

פינות ישיבה, הצללות, מתקני כושר ועוד".
מנהל אגף גנים ועיצוב הסביבה, יוסי כפיר: 
לשכונה.  משמעותי  מאד  בפרויקט  "מדובר 
רחב  מענה  שייתן  כזה  באופן  תוכנן  הפארק 
לכל הגילאים ולמגוון האוכלוסייה. בגן שולבו 
צרכים  בעלי  לאוכלוסיית  ייחודיים  מתקנים 
להשלמת  נערכים  אנו  הקרוב  בזמן  מיוחדים. 
מתקני כושר בפארק ועד אז החלטנו בינתיים 
לילדים  לתת  מנת  על  הפארק  את  לפתוח 
הגדול  החופש  של  האחרונים  בשבועיים 
לרווחתם.  ומאובזר  מקסים  מפארק  ליהנות 
בהזדמנות זו רוצה להודות לנציגות התושבים 

שליוו אותנו לאורך כל הדרך".

בהלה בתחנת רכבת: תיק תייר חשוד
תחנת הרכבת של רחובות נסגרה ותנועת הרכבות הופסקה, 
לאחר שהמאבטחים "זיהו" במכונת השיקוף מטען חבלה 
בתיקו של תייר בריטי ממוצא פקיסטני  לאחר בדיקה 

התברר: תכולת התיק רגילה, ולתייר אין כוונות זדון

מייסודן של מכללת מורשת יעקב רחובות ומכללת אורות ישראל אלקנה

אורות ישראל
המכללה האקדמית לחינוך

מקסימום 
תואר

במינימום 
זמן!

M.Ed. תואר שני
<< ייעוץ חינוכי – קמפוס אלקנה

יום בשבוע כולל עבודה מעשית

<< ניהול מערכות חינוך - קמפוס רחובות

ה ח ל צ ה ל ך  ל ש ך  ר ד ה

גברים נשים

| הסעות מרוכזות |

M.Ed. לתואר שני
* יום לימודים אחד בשבוע

* כיתות נפרדות למגזר החרדי
* החזר שכ”ל ממשרד החינוך לזכאים

* מוכר לשנת שבתון

ליווי אישי ומקצועי כל הדרך אל התואר

תכנית ערב: שנתיים
תכנית בוקר: שנה וחצי

תכנית ערב: שנתיים



חליפות
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יעקב אמסלם

מידי 'בין הזמנים', מתחרשים אסונות כבדים כתוצאה מחוסר 
זהירות. גם בבין הזמנים הנוכחי, נרשמו מספר אירועים שבניסי 

ניסים לא הסתיימו בנפגעים באופן קשה או בהרוגים. 
עמוד.  מנחל  משפחה  חילוץ  היה  ביותר  הסבוך  המקרה 
לצפת  הסמוך  בוואדי  טיילה  נפשות,  עשרה  המונה  המשפחה, 
ובמהלך הטיול איבדה את דרכה. הסיפור החל בשעה 5 בערב, 
אז התקבל דיווח במוקד ה-100 אודות אדם במצוקה באזור נחל 

עמוד. צוות שוטרים שהוזעקו למקום יצרו קשר טלפוני עם הגבר 
אשר מסר כי חברו שיצא לטייל בנחל עמוד עם אשתו ושמונת 
ילדיו, שהקטן שבהם בן שנתיים, יצר אתו קשר טלפוני ודיווח לו 
שהם נקלעו למצוקה עקב מחסור במים, תשישות ואיבוד הכיוון 

במעמקי תוואי הנחל.
בטלפון,  המשפחה  אב  את  שתיחקרו  ואזרח  משטרה  מתנדב 
לאחר  מים.  עם בקבוקי  לכיוונם  ויצאו  נמצאים  הם  היכן  הבינו 

את  איתרו  הררי  שטח  בתוואי  קילומטרים  מספר 
מים  ללא  כשהם  נמצאו  המשפחה  בני  המשפחה. 
ותשושים. עקב החשיכה והערכת מצב שבוצעה, הוחלט 
על חילוץ האב והתינוק על ידי המתנדב והאזרח, בזמן 
ששאר בני המשפחה ימתינו במקום במנוחה ועם שתייה 
גליל  חילוץ  יחידת  מתנדבי  להגעת  עד  להם  שהובאה 

כרמל של משטרת ישראל.
לאחר זמן קצר הגיעו מתנדבי יחידת החילוץ אל האם 
ושבעת ילדיה והחלו במסע לחילוצם אל מחוץ לתוואי 
בני המשפחה, תוואי הדרך  הנחל. בשל תשישותם של 

המורכב והאפלה המוחלטת החילוץ ארך כ-6 שעות.

ניסים וחסדי שמים
בהם  משפחה,  בני   11 שם  בצפת,  היה  נוסף  אירוע 
ילדים קטנים ונערים בגיל העשרה, נפצעו בנס רק באורח 
משפחתי  רכב  התהפך  בה  דרכים  בתאונת  ובינוני  קל 
גדול. התאונה אירעה בתחילת השבוע )ראשון( ברחוב 
בני משפחה אחת  דוד אלעזר בצפת. הנפגעים, שהינם 
מתושבי צפת, חולצו על ידי אזרחים מהרכב המשפחתי.

באירוע מקביל שהתרחש במעלה בוקק בדרום הארץ, 
חולצו ארבעה חסידי גור. הארבעה יצאו לטיול כשלא 
הערב  ובשעות  לסיימו  כדי  מספק  ציוד  בידיהם  היו 
ופנסים  לשתייה  מים  ללא  כשהם  עצמם  את  מצאו  הם 
לראיית לילה. המחלצים, ששמעו אודות הקבוצה שלא 
יצרה קשר, נכנסו לנחל ופסעו לצד המסלול עד שהגיעו 
את הבחורים שאיבדו את דרכם. בחסדי שמים, לא היו 
נפגעים באירוע למרות מזג האוויר החם ששורר במקום 

גם בשעות הלילה

בין הזמנים תשע"ז: חילוצים וניסים

יעקב אמסלם

לסרטונים  ברשתות  המשתמשים  נחשפו  האחרונים,  בימים 
המציגים את הציבור החרדי באור שלילי. 

במרכז  בפארק  חרדית  סרטון של משפחה  הופץ  באחד המקרים, 
במקום  שהייתה  במזרקה  משתכשכים  המשפחה  בני  כאשר  הארץ, 
ואשר היה אסור להיכנס אליה. פקח שסייר במקום, הטיל קנס על בני 
המשפחה וברוב חוצפתו אף תיעד את הדברים והפיץ ברשת. פרסום 

הדברים גרם כאמור לחילול ה' ובחוגים רבים מחו על ההתנהגות. 
אשדוד,  בעיר  בנדנדה  שימוש  עושים  חרדים  נראו  נוסף  במקרה 
במה שהוצג לאחר מכן ברשתות כביזיון עבור הציבור החרדי כולו. 
אזרחים שנחשפו לסרטונים אלו ברשתות החברתיות קראו קריאות 

גנאי כנגד הציבור החרדי ובמקרים רבים אף ניבלו את פיהם. 
לדעתו,  כי  ואמר  לסוגיא  התייחס  בלוי  מרדכי  הרב  החינוך  איש 
היה עליהם לנהוג אחרת מאחר והם מייצגים ציבור שלם. "בימי בין 
הזמנים כל יהודי חרדי הוא שגריר של הציבור החרדי בכל מקום", 
אמר הרב בלוי. "אם נוהגים לא מתורבת זה גם חילול השם נורא, גם 
מוציא שם רע על המגזר, דבר שמביא נזקים ארוכי טווח וגם מזיק 
מאד לקירוב. מאתנו דורשים הרבה יותר מאשר נדרש מיהודי שאינו 

שומר תורה ומצוות".

תופעת ה'שיימינג': "זה 
מזיק לקירוב"

לא  שימוש  עושים  חרדים  נראו  שהופצו  בסרטונים 
הגון במתקנים ציבוריים  איש החינוך הרב מרדכי 

בלוי: "זה מוציא שם רע למגזר"

בנחל עמוד חולצה משפחה שתעתה במסלול: בין המחולצים ילדים קטנים 
 בצפת התהפכה משפחה חרדית עם רכב משפחתי: בנס עשרת בני 

המשפחה יצאו ללא פגע  ובמעלה בוקק חולצו בחורי ישיבה ללא פגע

משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-

בנך לא יודע באיזה ישיבה 
ילמד בשנה הבאה?

לפרטים 058-3209970
והרשמה:

ההרשמה בעיצומה 
לבני 14-16

למסגרת יום מושקעת וייחודית באזור המרכז

חינוך  על  דגש  אישי,  יחס  ויראת שמים,  לתורה  חינוך  המעניקה 
לערכים ומצוינות, בשילוב לימודי מקצועות מבוקשים.

מערכת חוגים עשירה והרחבת ידע.
יום לימודים ארוך עם מסגרת הזנה מלאה.

ערכים ומצוינות בדרך שלך



בתוקף עד ה-23.8.17  .  מהפריטים המשתתפים במבצע  .  לא כולל כפל מבצעים והנחות  .  לא כולל 10% צבירה/פריקה   .  מלאי מינימום 300 יח׳   

ירושלים כנפי נשרים 5ירושלים עמוס 10 בני ברק רבי עקיבא 55בני ברק כהנמן 72

349
בלייזר

149
מכנס
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מאת: עוזי ברק

גהה,  בכביש  הרגל  הולכי  בגשר  אירעה  קשה  דרכים  תאונת 
הגשר הענק ששוקל עשרות טונות קרס על נהג משאית, שנלכד 

תחת הגשר ונהרג.
 ,19:50 לשעה  סמוך  שני,  ביום  התרחשה  הקשה  התאונה 
כאשר נהג המשאית נסע מדרום לצפון על כביש 4 )גהה(. המנוף 
והרג  הנהג  תא  על  שקרס  רגל,  הולכי  בגשר  פגע  המשאית  של 

אותו במקום.  
מדובר בגשר הולכי רגל, הנמצא בסמוך לשכונת רמת אלחנן 
נוסעי  את  גם  ומשמש  שמואל  לגבעת  ברק  בני  בין  ומקשר 
האוטובוסים שבתחנות הסמוכות, כאשר מידי יום אלפי אנשים 
הולכים עליו. בנס גלוי, למרות השעה וימי 'בין הזמנים', בזמן 
התאונה לא היו על הגשר הולכי רגל שהיו יכולים להיפגע גם הם. 

בנוסף, גם מתחת לגשר לא עבר באותו רגע רכב נוסף.
והצלה  חילוץ  של  רבים  כוחות  הוזעקו  התאונה,  לאחר  מיד 
שהגיעו  מתנדבים  הנהג.   את  להציל  לנסות  מנת  על  למקום 
למקום דיווחו ברשת הקשר ברגעים הראשונים כי "נהג המשאית 
ברור מה מצבו, אם הוא  ולא  לכוד תחת הגשר בתוך המשאית 

בהכרה או שנהרג".
כמו כן, חובשי הצלה העניקו טיפול רפואי לשוטר שנפצע קל 
לבית  עצמאית  התפנה  השוטר  החילוץ.  ניסיונות  במהלך  בידיו 

החולים הסמוך מעייני הישועה.
לשני  נוצרו  כבדים  תנועה  עומסי  הקשה,  התאונה  בעקבות 

הכיוונים עקב אופי האירוע. הכבאים ניסרו את מעקה הבטיחות 
מברזל המפריד בין שני כיווני התנועה על מנת שהנהגים יוכלו 
בכביש  שנתקעו  לאחר  חפצם  מחוז  אל  ולחזור  פרסה  לעשות 
שעות רבות. דוברות משטרת התנועה פרסמה הודעה לנהגים כי 
"בעקבות סגירת הכביש הראשי ועומסי התנועה הכבדים במקום 
ובסביבתו. ציבור הנהגים מתבקש שלא להגיע לאזור כלל ולנסוע 

בדרכים חלופיות".

בתוך  הלכוד  הנהג  את  לחלץ  מאוד  התקשו  החילוץ  כוחות 
העורף,  פיקוד  של  חילוץ  מהנדסי  של  ייעוץ  ובעזרת  המשאית, 
הכבאים מתחנת כבאות בני ברק ביצעו חור ענק בגשר על מנת 

שיוכלו להרימו בעזרת מנופים.
אבי'  'מנופי  חברת  של  ענק  מנופי  למקום  הזעיקה  המשטרה 

המסוגלים להרים משקל של עשרות טונות ורק לאחר כמה שעות 
הם החלו להרים את הגשר מעל הנהג הלכוד.

בינתיים, בני משפחתו של הנהג ההרוג הספיקו להגיע לזירת 
עם  יחד  דלק  שבתחנת  ארומה  בקפה  בסמוך  ושהו  התאונה 
פסיכולוגים של יחידת חוסן של איחוד הצלה ומד"א. לדבריהם 
יום  לאחר  תקווה  פתח  בעיר  איתם  לפגישה  בדרכו  היה  "הוא 

עבודה עם המנוף".
לפעולה  נכנסו  הגשר,  את  הרים  הענק  שהמנוף  לאחר  מיד 
הנהג  של  בגופתו  לטפל  רב  זמן  במשך  שעמלו  זק"א  מתנדבי 

שנלכד שם.
קריסת  על  דיווח  לאחר  מיד  כי  נמסר  ישראל  נתיבי  מחברת 
הגשר, הוקפצו מידית צוותי חירום של החברה, הכוללים מהנדסי 
גשרים וכלים הנדסיים. מבדיקה ראשונית של גורמי מקצוע עולה 
כי סיבת נפילת חלק הגשר נגרמה כתוצאה מפגיעה בעוצמה רבה 

של מנוף משאית אשר היה מונף לגובה בניגוד מוחלט לחוק. 
יהודה נתאנל, סמנכ"ל חטיבת האחזקה בחברת נתיבי ישראל, 
ציין: "בשעות אלה צוותים הנדסיים מיוחדים מבצעים את כלל 
אשר  הכביש,  של  ומקצועי  מהיר  לפינוי  הנדרשות  הפעולות 
המקצוע  גורמי  אישור  לאחר  הבוקר,  שעות  עד  לתנועה  ייפתח 

המוסמכים לכך".
רק סמוך לשעה 4:00 לפנות בוקר לאחר פעילות קשה של כלל 
והותר  לתנועה  הכביש  נפתח  והחירום  החילוץ  ההצלה,  גורמי 
לפרסום זהותו של הנהג שנהרג בתאונה, מר אליחאי טדרי ז"ל, 

תושב חולון בן 58.

אסון בגהה: גשר קרס על משאית
תאונת דרכים קשה בכביש גהה: משאית 

עם מנוף פגעה בגשר והפילה אותו על נהג 
המשאית שנהרג במקום  במשך שעות 
רבות עמלו כוחות החילוץ עם מהנדסים 

לחלץ את הנהג הלכוד
צילומים: דוברות איחוד הצלה ומשטרה

15-17

15-17

058-3200-747

15-17

15-17

058-3200-747

15-17

15-17

058-3200-747

15-17

15-17

058-3200-747

המסגרת מיועדת לבני 15-17 אשר רוצים מסגרת לימודים 
איכותית המשלבת שקידה בתורה ולימודים טכנולוגיים. 

המסגרת מתנהלת ע"י מחנכים יר"ש מנוסים

המענה יכלול: 
אבחון | יעוץ | בניית והתאמת תוכנית אישית לכל תלמיד | ליווי 
ע"י אנשי מקצוע חרדים |הכנה והכשרה לעולם המעשה | תנאי 
פנימיה מלאים עם צוות חרדי מיומן | אפשרות ללימודי הנדסאות

הבן שלך לא מסתדר בישיבה?

לכל תלמידומקצועי מענה אישי 

הסרת משקפיים בלייזר

התאמה מלאה 
לציבור החרדי

 ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
 בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

 בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031
הסרת משקפיים עושים בבי״ח

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047



א’-ה’ 09:30-20:00,   ו’ 9:00-14:00 א’-ה’ 08:30-18:30,   ו’ 8:30-13:00 טלפון:
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לאישה
אמאל'ה, ג'וק!!

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

לביבות בטטה

1. מה פוגע במראה העור שלנו?
חלקם  גורמים,  ממגוון  נגרם   עורי  נזק 
הזדקנות  ביניהם:  לא,  וחלקם  בשליטתנו, 
החשיפה  היקף  ובעיקר  האוויר,  מזג  טבעית, 
המזיקים  המזונות  בין  )כאשר  תזונה  לשמש, 
לעור: אלכוהול, סוכר, מלח, קפאין, בשר אדום 
וחלב(. גם תרופות מסוימות משפיעות על מראה 
העור. מחקרים אף מוכיחים כי סטרס ולחץ נפשי 
ההזדקנות  בתהליך  משמעותיים  גורמים  הינם 

של העור.
2. האם לתאי העור יש זיכרון?

רבות  שנים  במשך  "זוכרים"  העור  תאי  אכן, 
מקרינת  כתוצאה  להם  שנגרמו  הנזקים,  את 
הבלתי  הנזק  הוא:  לכך  השמש. ההסבר המדעי 
הדנ"א  ברמת  השנים,  במשך  שמצטבר  הפיך, 
עיקר  השמש.  מקרינת  כתוצאה  העור,  תאי  של 
הנזק הגנטי בתאי העור נגרם בילדות ובנעורים, 
והוא מתבטא עשרות שנים מאוחר יותר, בצורת 
וכמובן  עור,  גידולי  שומות,  נמשים,  כתמים, 

קמטים.
3. איך ניתן להשיג שיפור אמיתי במראה 

העור, ללא פעולה ניתוחית?
לטיפול  רבים  כלים  האסתטית  לרפואה 
האסתטיקה  בשוק  הכללית  המגמה  עור.  בנזקי 
ניתוחיים,   - כירורגיים  מטיפולים  מעבר  היא: 
לטיפולים, שאינם ניתוחיים. כיום קיימות מגוון 
בהן:  כירורגיות,  שאינן  העור,  להצערת  שיטות 
טיפולי לייזר, טיפולי פילינג ומזותרפיה לחידוש 
הטיפול  בתחום  בפיגמנטציה.  ולטיפול  העור 
הזרקת  הן:  הפופולריות  השיטות  בקמטים, 
שהנפוץ  מילוי,  בחומרי  שימוש  או  בוטוקוס, 

בהם הוא חומצה היאלורונית. 
4. טיפולים אסתטיים - קשורים בכאבים 

ובסיכון, נכון או לא נכון?
ותופעות  רוב הטיפולים האסתטיים בטוחים, 
אמנם  הם  בלבד.  מועטות  בעקבותיהם  הלוואי 
בזמן  מקומי,  בכאב  מלווים  להיות  עלולים 
קצר(.  זמן  לאחר  עובר  זה  כאב  )אך  הטיפול 
סימנים משמעותיים,  אינם משאירים  הטיפולים 
לשיגרה.  מיידית,  כמעט  חזרה  ומאפשרים 
רפואית  פרוצדורה  ככל  אסתטיים,  טיפולים 
אחרת )ובשונה מטיפולים קוסמטיים(,  מוכחים 
מחקרית כיעילים למשך זמן וכבטוחים לשימוש. 

הם מותרים לביצוע על ידי רופא מוסמך בלבד.
5. האם כל אחד ואחת יכולים להצעיר את 

העור?
כיום,  הקיימים  האסתטיים  הטיפולים 
מתאימים לכלל האוכלוסייה הבוגרת. המודעות 
למרות,  פעם.  מאי  גבוהה  ולאסתטיקה  ליופי 
שרוב הטיפולים המשויכים לקטגוריית 'הרפואה 
האסתטית', בדרך כלל אינם הכרחיים, יש בכוחם 
החיים,  איכות  את  משמעותי  באופן  לשפר 
של  החברתי  התפקוד  ואת  העצמי  הדימוי  את 

המטופל.
באדיבות ד"ר ליאת גולדשייד – זמירי, מנכ"לית חברת 
'לומינרה דרם' העוסקת במחקר, בפיתוח, בייצור ובשיווק 

של אביזרים רפואיים וגנריים בתחום הרפואה האסתטית

טיפים

1 קילו בטטה 
30 גרם בצל ירוק קצוץ 

70 גרם צ׳ילי מתוק 
20 גרם סויה 
3 גרם תימין 
10 גרם מלח 

5 גרם פלפל לבן 
200 גרם פנקו 

5 עובדות על הצערת 
העור

דע את האויב: אילו חרקים אנו רואים בסביבת ביתנו? מי מהם רק מגעיל ומי מהם באמת יכול להזיק 
לנו? והכי חשוב איך מתמודדים  רוית קלוד, מנכ"לית חברת אס.סי ג'ונסון, עושה סדר ומרגיעה: " יש 

לא מעט פתרונות איכותיים ומתקדמים להתמודדות עם החרקים"

טעימה
המרכיבים )30 יח'(:

מבינה  אני  לאט  לאט  "חרקים. 
איתם  "אישו"  יש  שסביבי  מי  שלכל 
על הציר שבין גועל לחרדה. בתפקידי 
המתמחה  חברה  כמובילת  הנוכחי, 
יותר  בתחום, למדתי שהדברים הרבה 
לא  יש  וכיום,  שנדמה  ממה  בשליטה 
ומתקדמים  איכותיים  פתרונות  מעט 
פותחת  החרקים",  עם  להתמודדות 
ואף  מסבירה  קלוד,  רוית  בדבריה 

נותנת פתרונות.
אני  איתו  הנושא,  אישי,  "באופן 
מתמודדת מדי יום כל היום לערך, הוא 
כילדה,  עבורי.  מעגל  סגירת  של  סוג 
גדלתי באזור כפרי ליד שדות ומרחבים 

גינת  לי  היתה  אפילו  חרקים.  בלכידת  פעם  לא  והתאמנתי  פתוחים, 
כולם כמוני.  אני מבינה שלא  חיפושיות קטנה בחצר. אבל, לאחרונה 
שאנשים שמסוגלים להזיז הרים וגבעות, לרוץ קילומטרים או להפיק 

אירועים יוצאי דופן לא מצליחים לתפקד כשהם מול חרקים. 
התהייה לגבי הסיבות בשלן אנחנו לא מסתדרים עם חרקים או סובלים 
מאנטומופוביה )פחד מחרקים( עניינה לא מעט אנשים ברחבי העולם 
גדול שנערך בשנת 2016  וכלה בפסיכולוגים. במחקר  החל ממדענים 
באוניברסיטת צ'פמן שבארצות הברית דורגו הפחדים הכוללניים של 
וכיוון שהטבלה לא משקרת הנה כמה נתונים מעניינים:  האמריקניים 
ממשלתית  רשות  של  מהטרדה  הפחד  ממוקמים  הטבלה  בראש 
)כשישים אחוזים מהנשאלים( ומוות בהתקפת טרור )ארבעים אחוזים 
מהנשאלים(. כשיורדים כלפי מטה באחוזים פחד מחרקים נמצא במקום 
מכובד ביותר )מטריד כ-25 אחוזים מהנשאלים( כשמתחתיו ממוקמים 
פחדים כמו פחד גבהים )24.5 אחוזים(, פחד מאבטלה )24.6 אחוזים( 

ואפילו מחטיפה )19.5 אחוזים(. 

אז למה באמת אנחנו מפחדים?
התשובה אגב די מורכבת וכוללת שלושה פרמטרים עיקריים:

 סיבות תרבותיות- בעוד בתרבויות מסוימות חרקים נחשבים למשהו 

ידידותי, בתרבויות אחרות חרקים הם סמל למשהו שראוי להגעל ממנו. 
ובל נשכח, הפחד עובר דרך תהליך החברות- כאשר ילדים רואים את 
ההורים שלהם נגעלים מיצור כזה או אחר, הם מאמצים התנהגות דומה. 
 סיבות בריאותיות- נוכחות של חרקים בסביבה מסמנת עבורנו, גם אם 

בתת מודע, הערת אזהרה: הם עלולים להעביר אלינו מחלות ובאופן 
עקיף משדרים לנו שהסביבה איננה נקייה. 

 סיבות סביבתיות- הסביבה בה רוב האנשים חיים בתרבות המודרנית, 

תדיר.  איננו  חרקים  לבין  ביניהם  שהמפגש  כך  "נקייה",  סביבה  היא 
באופן טבעי, ככל שאנו פוגשים בהם פחות, הפחד מהם רק גדל. 

ראש בראש- אנחנו והם
חרקים,  עם  להתמודד  ביותר  הנכונה  הדרך  מהי  אותי  כששואלים 
התשובה שלי נחלקת לשניים: ראשית, כדאי שנדע עליהם )או לפחות 
על הזנים הפופולריים שלהם( מעט יותר, כי ידע, כמו שאמרו לא מעט 
אנשים חכמים, הוא כוח. ברגע שנבין מי מהם מסוכן באמת ומי ידידותי 
לסביבתו, נוכל לשכך את רמות הפחד שלנו. ובלי קשר, רצוי ומומלץ 
להתאבזר בכלים המתאימים כדי להיפרד מאלו שעלולים באמת להזיק. 
החרקים  בתחום  בעולם  הגדולות  שהחברות  להזכיר  המקום  זה  אגב, 

מחקר  מקיימים  בהן  מעבדות  מפעילות 
מתקדמים  מוצרים  ומפתחים  לגביהם 
רכיבים  שיכילו  כאלה  מפניהם-  להגנה 
לאדם  ידידותיים  גם  שיהיו  אפקטיביים 

וגם לסביבה. 
המדוברת,  בשפה  ג'וק/מקק  או  תיקן: 
להעביר  ויכול  תברואתי  למפגע  נחשב 

מחלות מעיים וחיידקים שונים. 
יתוש: כל כמה עונות מבשרים לנו שזנים 
חדשים/ישנים של יתושים מגיעים לאזורנו 
)כמו למשל יתוש הזיקה שהלחיץ בעיקר 
נשים הרות( ואנו אמורים להתמודד איתם 
עשרות  קיימים  בארץ  הקיימים.  בכלים 
סוגי יתושים וקשה יהיה למפות את כולם, 
אך מה שניתן לאמר זה שחלקם מהווים מטרד בלבד )כמו יתושי עש 
)כמו  עלולים להעביר מחלות  ואף  עוקצים  וחלקם  בהיר(  חום  שגונם 

יתוש הנמר האסייתי שסימן ההיכר שלו הם פסים בשחור ולבן(.  
זבוב הבית: זבוב בגוון אפור, שמעבר לרעש הטורדני שלו גם מעביר 

חיידקי מעיים. 
גם  ופוגע  עור  למחלות  בעיקר  הגורם  ושעיר  קטן  זבוב  החול:  זבוב 

בבעלי חיים. 
זבוב הבשר: זבוב בגוון ירוק מטאלי המעביר מחלות מעיים ומעיד על 

מפגע תברואתי. 
פרעוש : חרק חסר כנפיים המעביר מחלות כמו דבר וטיפוס.  

במקרים  שעלולה  הבהרות  לקדחת  הגורם  חיידק  מעבירה  קרצייה: 
מסויימים להיות קטלנית. 

עש: קיימים שני סוגים מוכרים, עש הקמח )חום כהה עם כתמי חלודה( 
המצוי במזונות יבשים ועלול להזיק לבריאותנו ועש הבגדים )גוון צהוב 

אפרפר( הגורם לחורים בבגדים ואיננו מזיק לנו.  
לעץ  שקשור  מה  כל  והורסים  בהירות  נמלים  כמו  נראים  טרמיט: 

ורהיטים.  
נמלה: נמלים חומות בהירות/צהובות הנם מפגע אסתטי בלבד, נמלים 

שצבען אדום עוקצות מאוד. 
)מלדרה מטרידה(: כשמו כן הוא, מטרידן רציני, ועל הדרך  חומייני 

הוא גם מזיק לחקלאות ואוכל עלים, פרחים ושורשים. 

אז איך נתגונן באופן ראוי מפני חרקים?
 שלב ראשון- ריסוס מקדים, מומלץ לפני עונת הקיץ או מעבר לבית 

חדש. 
  שלב שני- התאבזרות בתכשירים שונים:

שתפקידו  אפקטיבי  אך  ידידותי  נוזל  המכילים  חשמליים  מכשירים   

להרחיק יתושים. 
 תכשירים ייעודיים לקטילת מיני סוגי חרקים בטווח המיידי ובטווח 

הארוך, כמו למשל תרסיס להרחקת נמלים, תרסיס להרחקת מעופפים 
או תרסיס להרחקת תיקנים. 

יתושים  זני  של  רחב  מגוון  להרתעת  הגוף  על  למריחה  תכשירים   

מגוון  לדעת- האזורים בהם  כדאי  אגב,  לבית.  או מחוץ  בבית  כשאנו 
היתושים הוא הגדול ביותר הם לרוב אזורים  טרופיים ועשירים בלחות, 

לכן כדאי לחפש מוצרים המותאמים לאזורים אלו

. AUTAN-ו RAID ג'ונסון ישראל, המשווקת את מוצרי SC רוית קלוד היא מנכ"לית

המלצת הגשה: שמנת חמוצה או צ׳ילי מתוק 

רשת קפה ביגה מעניקה מתכון בריא וטעים , מתכון פשוט וקל להכנה כך שניתן לשתף את 
הילדים בהכנתו וליצור זמן משפחתי חוויתי

אופן ההכנה:
1. מכניסים את הבטטות המקולפות  לסיר מים רותחים עד שהבטטות הופכות 

רכות  )ניתן לבדוק על ידי הכנסת סכין לתוך הבטטות ברגע שהסכין נכנסה 
חלק הן מוכנות(. 

2. מעבירים את הבטטות דרך מסננת, ובמעיכות קטנות מורידים מן הבטטות את 
הנוזלים כאשר היא עדיין בתוך המסננת.

3. מניחים את הבטטות בקערה גדולה ומועכים אותה בעזרת מזלג עד למרקם 
אחיד. 

4. מוסיפים את יתר המרכיבים פרט לקמח תירס ומערבבים היטב מכינים קערה 
קטנה נוספת עם קמח התירס. 

5. מחממים תנור ל-150 מעלות 
6. משמנים את הידיים במעט שמן ויוצרים כדורים של 40 גרם מהתערובת

7. מצפים כל כדור בקמח תירס. 
8. מועכים בעדינות את כדורי הבטטה לכדי לביבה. 

9. מסדרים את כל הלביבות על מגש אפייה ומכניסים לתנור למשך רבע שעה



 15 ברחובות    כ"ה באב תשע"ז 17/8/17

סובלים מבעיה גופנית, כאבים או מערכת גוף עצלה? נסו את רפואת הצמחים המתקדמת. 
השיטה הותיקה נחשבת היום לחוד החנית המדעי

מאת: חיים בן מאיר

טיפלו  הם  לאמריקה,  הגיעו  הראשונים  כשהמתיישבים 
תמיד  שלא  המערבית  הרפואה  של  שיטות  בעזרת  במחלות 
הספיקו כדי להילחם במחלות התקופה. היסטוריונים טוענים 
וושינגטון,  ג'ורג'  הדגול  האמריקאי  שהנשיא  שהעובדה 
הושבע לנשיאות, רק עם שן אחת בפיו! נגרמה בשל חיסונים 
במינון מופרז שקיבל נגד אבעבועות שחורות והם אלה שגרמו 

לנשירת שיניו, ובהמשך גם למותו.
אותה  של  באמריקה  הראשונים  הרופאים  שכך,  מכיוון 
תקופה, החלו לאסוף מידע מהאינדיאנים על רפואת הצמחים 
שתי  של  סינתזה  בעזרת  לטפל  והחלו  שלהם  המסורתית 

השיטות. 
שנים  עוד  לאנושות  הועילה  הצמחים  רפואת  למעשה, 
רבות קודם לכן. שמם של צמחי מרפא רבים עבר מדור לדור 
ורופאים רבים שילבו בין רפואת הצמחים לרפואה המערבית 
המתפתחת. אולם מזה שנים רבות שהרפואה הכימית הפכה 
לנפוצה יותר ורפואת הצמחים נשארה עניין שמקובל בעיקר 

על "משוגעים לבריאות".

סוף סוף שינוי
אבל בשנים  האחרונות, תהילתם של צמחי המרפא חוזרת, 
פשוט  המרפא  שצמחי  שמוכיחים  מדעיים  למחקרים  תודות 

עובדים! 
כשנעזרים בתמצית של צמח לריפוי בעיה גופנית, אין צורך 
צמחי  של  מטרתם  לוואי.  תופעות  תגרור  שהתמצית  לדאוג 
מרפא היא להמריץ את הפעילות של מערכות הגוף ולהוביל 
להיעזר  בלי  טובה,  בצורה  לתפקד  "נזכר"  הגוף  שבו  למצב 

בתרופות.

או  לנטורופתים  לפנות  יש  מרפא,  בצמחי  להיעזר  כדי 
על  מוצרים  הביתה  להזמין  גם  אפשר  ועכשיו  הרבליסטים 
בשם  ישראלית חדשה  מובחרים, מחברה  מרפא  צמחי  בסיס 

.TTM

תמציות מרוכזות ויעילות
 TTM חברת  הוציאה  ממושכים  ופיתוח  מחקר  אחרי 
 100% הם  המוצרים  בריאות.  בעיות  במספר  לטיפול  ערכות 
טבעיים ומבוססים על תמציות מרוכזות פי 5, של צמחי מרפא 
מובחרים. מדובר בצמחי מרפא שלוקטו מבתי גידול מובחרים 

מרחבי העולם וגודלו בתנאים אופטימלים. 
בגוף.  רחבה  פעילות  יוצר  ערכה,  שבכל  הצמחים  שילוב 
לטיפול   Aperta בערכת  הנכלל  הכשותית  צמח  למשל, 
המעי  תסמונת  ועל  עוויתיים  בטן  כאבי  על  מקל  בעצירות, 

הרגיז ומפחית נפיחות ואי-נוחות במערכת העיכול. 
צמח שן הארי שתמצית מרוכזת שלו נכללת בערכה, ידוע 
כיעיל לטיפול בבעיות עיכול, משפר את תהליכי הפינוי בגוף 
במוצרים,  ששולב  הסיני  התמר  המעי;  להתרגלות  גורם  ולא 
ומרגיע  ההתרוקנות  על  מקל  המעיים,  פעולת  את  מעודד 

במצבי לחץ.
הערכות שפיתחה החברה יעילות גם להורדת רמות גבוהות 
הפטרת  בבעיית  מעמיק  מערכתי  לטיפול  בדם;  שומנים  של 

שתוקפת את ציפורני הרגליים ועוד.
אלינה זקס M.SC, הרבליסטית קלינית ונטורופתית, מרצה 
בכירה ומטפלת בעלת ניסיון טיפולי של כ-15 שנה, שהרכיבה 
את הפורמולות של מוצרי החברה מספרת: "אחוזי ההצלחה 
מאוד גבוהים והלקוחות שלנו רואים שיפור מיידי. גם לקוחות 
המרפא,  צמחי  יתרונות  את  הכירו  ולא  כספקנים  שהתחילו 
הופתעו לגלות לאורך התהליך את האפקטיביות של המוצרים. 

היתרון הגדול: המוצרים מייעלים את פעילות מערכות הגוף 
ובכך מעניקים שיפור מיידי וגם מסייעים לטווח הרחוק".

  

ליווי אישי לכל מטופל
לכולנו,  שיש  הגדול  לעומס  מודעים   TTM חברת  בעלי 
ובחרו  במשפחה,  והטיפול  העבודה  הלימודים,  בין  בריצה 
 בשיטות העדכניות ביותר, כדי לטפל בבעיה באופן מהיר ויעיל. 
אין צורך לצאת מהבית כדי לקבל את הטיפול ולא נדרש לבזבז 
נעשה בשיחת טלפון עם  זמן בתור בבית המרקחת. האבחון 
צוות היועצים המומחים של TTM, שמקיימים בירור טלפוני 
לאחר  ביותר.  המדויק  הטיפול  את  לו  ומתאימים  דיסקרטי 
ההתאמה האישית, הערכה המתאימה מגיעה עד לפתח הדלת.  

היועץ המומחה מטעם TTM מלווה טלפונית את המטופל 
ועוקב אחר הצלחת הטיפול.  ההתקדמות תגיע אם המטופל 
יהיה מחויב ויטול באופן יומי את הכמוסות והטינקטורה לפי 
ההוראות. היועץ מחויב גם הוא להצלחת הטיפול ולכן מוודא 
לשאלות  וזמין  כמתוכנן  מתנהל  שהתהליך  הדרך,  לאורך 

ולהתייעצות.
בכשרות  איכותיים  מוצרים  רכישת  על  רק  מדובר  לא  כאן 
מהודרת אלא על חבילה שכוללת גם יעוץ וליווי מקצועיים. 
במקום שמטופל ירכוש תרופות מרשם ויילך לדרכו, להתמודד 
לבד עם הבעיה ועם שאלות שאולי יצוצו בהמשך, כאן הדרך 
היא אחרת ומחויבת.  TTM מאמינה באחריות גבוהה כלפי 
המטופלים ובדרך משותפת ליעד שהוגדר מראש - גוף בריא, 

עצמאי וחזק.
TTM-לפרטים נוספים, ניתן להתקשר ל

1-700-556-700
ttmisrael.com :או לבקר באתר החברה

בברכת בריאות שלמה

כמה שזה בריא
טבעי

תוכן שיווקי
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת מאכלים מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. דבר אחר. "זאת ועוד ____" )סנהדרין קד.(
5. )בהרחבה( חפירה, בור למטרה מסוימת. "ששרפה 

חוץ מ____" )זבחים יד א( )לא בלשון סמיכות(
7. שהודפסה בו צורה מסוימת. "מעשר שני אינו נפדה 

אלא בכסף ____" )רש"י בכורות נא.(
8. קיצור המילים : זבח משפחה.

9. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: 
א' - 6,ב' - 200,ג' - 100,ד' - 50

10. מי שמקבל הנאה מדבר מה. "זה ____ וזה לא 
חסר" )בבא קמא כ: ( )בלשון רבים(

13. רוגז, זעם. "מ____ ידך אני כליתי" )תהלים לט יא( 
)לא בלשון סמיכות( )בכתיב חסר(

15.  פינוק,עדינות יתרה. "על הארץ מהתענג ומ____" 
)דברים כח נו( )בכתיב חסר(

17. עיון מתמיד. "ו___ הרבה יגעת בשר")קהלת יב יב(
18. רפואה, ארוכה. "לשוא הרבית רפאות ____ אין לך" 

)ירמיה מו יא(
19. ולד שהוצא מרחם בהמה על ידי ביקוע כרסה אחר 

שחיטתה. "____ פקועה" )חולין עד.(

1. דג ים גדול. מן הדגים המותרים לאכילה, ששמותיהם נזכרו בתלמוד. 
"כספתיאס ואכספטיאס ו___" )חולין סו: (

2. חבורה,חבר אנשים. "וארח ל____ עם פעלי און" )איוב לד ח(
3. הריק, הביא לידי ריקות,הוציא כל מה שבתוך-. "ל____ כל נכסי 

האומות וליתן לך" )ויקרא רבה כד(
4. התענה, צם.  ישב ב____

5. אחת הדרגות בדרך גלגוליו של הארבה מן הביצה.  "יתר ה____ אכל 
הארבה" )יואל א ד(

6. תמימות, יושר. "הולך ב____ ילך בטח"  )משלי י ט( )בכתיב חסר(
11. מכשיר העשוי סכין עקום לקצור בו תבואה ועשבים.  "שלחו ____ כי 

בשל קציר" )יואל ד יג(
12. הגון, נאה, טוב, ישר. "אנשים שאינם ____"  )כתובות כב.( )בלשון 

יחיד( )בכתיב חסר(
14. מפרשיות השבוע. )בהיפוך אותיות(

15. צר, אוייב ,שונא. "מעליך ויהי ____" )שמואל א כח טז(  )בלשון 
יחיד( )לא בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(

16. זה וגם זה, איש איש. "____ אחד ואחד" )ברכות ו ו(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

תדאנתדסנישאמאמאנא

נגארישביבאחנמאפתג

שאנתדגששיליאנתרחי

תמינגבתאנמהתבגלנא

אאירשנלאתגדגשהיגא

גיתדישאהעשארירשדג

גאשיקארדגקשתשאשיא

צחדשסנגרשרנבאתרזנ

מנמאגיושנמאיוגאנא

חהתאאויתדהאבאפתגש

ישדתהדעסנדבשתיתדא

אנתצארימשלסנמאישר

ישריתדנמאתגמצותאי

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

בשר, מן, דבלה, מעוג, דבש, מצות, המרק, נזיד, חלה, ונקדים, חמאה, עגה, 
לחם, פת, לבבות, פתבג

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7     8  

9       

10    11  12 

   13  14  

 15 16  17   

18     19  

 

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!





י”ז - י”ט באב תשע”ז  9-11/8/2017 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

 באהבת שלום 2.5 
חד' משופצים 45 מ"ר 

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

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

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

מ' 1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

ירושלים

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים  ירד המחיר! בהרב קוק 
2.5 חד' עורפית ק"א 

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

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

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

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

 בבנייני משהב ברח' 
מנחם באזור ביה"כ 

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

מעלית, כולל חניה 
מקורה, 1,650,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

גבעת שמואל

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 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(_____________________________________________

 3 חד' ברח' רבינוביץ/
בירנבוים ק"ב חזית 3 

כ"א בבנין של 5 דירות 
1,500,000 ש"ח תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 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

 בתחתית, בהזדמנות!!! 
דירת גן 46 מ"ר + 20 מ"ר 

חצר, משופצת, 440,000 ש"ח 
055-9494648)29-33(_____________________________________________

 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'

וילות ובתים

+5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דופלקסים

אלעד

דירות 
להשכרה

אופקים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירת 3 חדרים, רח' 
בן איש חי, קומה רביעית, 
מאווררת, ממוזגת במחיר 

מוזל, 052-7618640,
054-8409058)30-33(_____________________________________________

קריית אתא

פנטהאוזים ודירות גן

לפרסום
בלוח

03-6162228
 פדרמן בק.הרצוג, 5 חד', 

מקבלן, קומה 4, מזגנים 
וסורגים, 4,900 ש"ח,

054-5980203)31-34(_____________________________________________

רחובות
 קוטג' 7 חד' + יחידה 

נפרדת 3 חד', מיקום 
הכי חם, מרים מזרחי, 

מושקעת! חייבים לראות. 
אקספרס נכסים
054-8485567)33-33(_____________________________________________

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

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

וילות ובתים

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(_____________________________________________

 4 חד' + מרפסת ענקית 
+ חצר, כ- 120 מ"ר, ליד 

המרכז המסחרי,
03-6199716 ,052-7142624)32-33(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

 בהרצל/שפירא מחולקת 
ל- 3 ח', תשואה גבוהה ביותר - 
משופצת, ק"ג, רק 1,250,000 

_____________________________________________)33-33(ש"ח, 050-4811122

 בדף היומי, 3 ח' + חצי, 
ק"א, משופצת - שרותים 

כפולים - מיידית!! 1,290,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח, 050-4811122

 בפינס 2 ח', ק"ב, 
מושכרת ב- 2,700 ש"ח, 

מסודרת ופוטנציאלית! רק 
959,000 ש"ח, 050-6610501, 

050-4811122)33-33(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק
וילות ובתים

 בית פרטי בדב גרונר, 
משופץ, 150 מ"ר + גינה, 
מסודרת + מרפסת, מיידי, 

053-3160767)32-33(_____________________________________________

 באהרונוביץ, 4 חד', 
חדשה, מרווחת, ממוזגת, 

סוכה + מעלית. תיווך שמואל, 
054-8040055)32-33(_____________________________________________

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

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

 להשכרה 4 חד' גדולה 
ומשופצים, ק"ב, עם 

מעלית, חזית ברח' הרב 
יצחק ניסים, לממושכת, 

4,800 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797766, 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל, 4 חד', 
ק"א, 115 מ"ר, מרפסת, 

מעלית, חניה, סוכה, 
1,830,000 גמיש,

050-8898020)30-33(_____________________________________________

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 דירת 4.5 חד' 
בהמכבים, ק"ק,

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

 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(_____________________________________________

 באזור זכרון מאיר, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א, חזית, סוכה 
גדולה, שמורה, 2,100,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי,
03-5799308)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות!! באבן גבירל 
)קרוב לרחוב רמב"ם(, 4.5 

חד', כ- 90 מ"ר, אופציה, כ- 
40 מ"ר, ק"ג. תיווך,

050-4144602)33-33(_____________________________________________

 ברח' הירדן, 4 חדרים, 
משופצת, 100 מ"ר, קומה 

ראשונה + סלון ומטבח 
גדולים +  אופ' בנייה 13 מ"ר, 
מחיר 1,790,000 ש"ח. תיווך 

SUPER HOUSE
054-3355874)33-33(_____________________________________________

 בגבול ר"ג, ליד 
התנאים, בבנין חדש, 
4 חדרים, 103 מ"ר + 

מרפסת שמש - 10 מ"ר, 
קומה ב', חזית, מהממת 
+ יחידת הורים + מעלית 
וחניה. "מקסימום-נדל"ן" 

054-4340843)33-33(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 4 חד', 80 
מ"ר + סוכה, משופצת, 
ק"א. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)33-33(_____________________________________________

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

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

052-3500040)33-33(_____________________________________________

 3 חד' + מרפסות, כ- 85 
מ"ר, משופצת + אופצ' 

לבניה, ק"א ברח' אהרונסון, 
1,850,000 ש"ח. נאור נכסים, 

054-4566453)33-33(_____________________________________________

 3 חד', משופצת ק'ג + 
אופ' על הגג באזור דניאל, 

1,550,000 ש"ח - נאור נכסים, 
054-4566453)33-33(_____________________________________________

 ברחוב מנחם בגין 
)המכבים( לאחר תוספת עם 

סלון ענק, קומה1 ניתן לשנות 
ל- 4 חדרים בקרבת שכונת 
תל גיבורים - ב"ס קוממיות, 

מחיר 1,270,000 ש"ח. תיווך 
SUPER HOUSE

054-3355874)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות בבן גוריון 67 
ב"ב פונה לטבריה, דירת 3 

חדרים, קומה 3, 1,515,000 
ש"ח. דוד גרוס רי/מקס,

050-4122744)33-33(_____________________________________________

 דירת 80 מ"ר, 
3 חדרים, קומה ב' 

ואחרונה, רחוב רשי עם 
אופציה לבניה על הגג, 

רק 1.8. תיווך BA יזמות, 
,03-6138886
054-4980159)33-33(_____________________________________________

 באברבנאל, קומה 
ב', 60 מ"ר, 3 חדרים + 
סוכה - יפיפיה - מציאה!

"מקסימום-נדל"ן"
054-4340843)33-33(_____________________________________________

 בצייטלין, 3 חד', 65 
מ"ר + סוכה, איזור שקט 

ומעולה. 'אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)33-33(בועז' 052-3500040

 בדב-הוז, 3.5 חד' + 
סוכה + אופציה לבניה 

בגג + חזית, 3 כ"א. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)33-33(_____________________________________________

 במרום שיר בלנדאו, 
3.5 חד', כ- 90 מ"ר, 

משודרגת + נוף 
מדהים ומחסן מושכר  

1,950,000 גמיש. להב 
_____________________________________________)33-33(נכסים, 050-4177750

 מציאה! במנחם בגין 
אזור גרונר, כ- 3 חדרים, 
60 מ"ר, קומה שלישית 

ואחרונה, גג בטון! + 
אופציה בגג ובצדדים, 
מיידי! ב- 1,270,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)33-33(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות, 3 חד' אזור 
השניים, פ"כ, ק"ג, משופצת, 
כ- 65 מ"ר + אופציה גדולה, 

הקודם זוכה, 1.35 מליון, גמיש. 
 ,03-5444815/054-7477054

_____________________________________________)33-33(מוטי

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

באברבנאל, סוכה וחניה,
050-6925400)33-33(_____________________________________________

 לחטוף! במכבים, 
3 חד', ניתן להפוך 

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

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)33-33(_____________________________________________

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

ואחרונה + אופציה, 
1,320,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)33-33(- מתווכים" 03-5701010

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

מיידי. "רי/מקס" - משה דסקל, 
050-5926021)33-33(_____________________________________________

 בלעדי!! בפלמ"ח, 
3.5 חדרים, שמורה, 

כ- 90 מ"ר, חזית, ק"ב 
+ אופ' 1,450,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)33-33(_____________________________________________

 בלעדי!! באהרון דב, 3 
חדרים, כ- 75 מ"ר, ק"ג 

)גג בטון(, חזית, 3 כ"א + 
חניה, מיידי, 1,590,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)33-33(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 חדרים 
בז'בוטינסקי צד בני-ברק, 

חזית, כ- 80 מטר, משופצת, 
בנין אברכים, 1,310,000. תיווך 

_____________________________________________)33-33(אלטרנטיב, 054-5500263

 בז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
3 חד', כ- 65 מ"ר, קומה ג', 
גג רעפים, 1,200,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)33-33(אדוארד

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירת 3 חד', אחרונה 
בבניין! 1,700,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון, 3 חד' 
גדולה ומשופצת, 1,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________

 באיזור וילקומירר, 3 חד', 
חדשה ומרווחת + מעלית, 
נוף, 1,640,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________

 באלישע 3ח' ק"א + 
מעלית 3כ"א 1,720,000ש"ח 

מיידי "אפיק-נכסים"
03-5791514)33-33(_____________________________________________

 באזור הוילות רמת-אהרן 
3ח' +א.בניה לעוד 20מ"ר ק"ב 

חזית 1,760,000ש"ח מפתח 
_____________________________________________)33-33(ב-"אפיק-נכסים" 03-5791514

 באזור בעש"ט 3.5 חד' 
מרווחת ק"א עורף 3כ"א פינוי 
מהיר 1,990,000ש"ח  "אפיק-

_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-5791514 

 בלעדי בגניחובסקי! 3 
חד', ק"א, חזית, תוכניות 

להרחבה! 1,450,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)33-33(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 2.5 חד', 
60 מ"ר, ק"ב, שמורה, חזית, 
1,420,000 ש"ח.  א.פנחסי, 

03-5799308)33-33(_____________________________________________

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

עם חצר של כ- 30 מ' עם 
אופ' להגדלה של 20 מ', 
1,300,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 בלעדי טרומלדור, 2.5 חד', 
כ- 65 מ"ר, מסודרת, קומה א', 
עורפי, פינוי גמיש, 1,300,000 

ש"ח. 077-2050410, -050
_____________________________________________)33-33(5750880, אורי תיווך 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 

_____________________________________________)33-33(אדוארד

 בהזדמנות! ביואל, 2.5 
חד', ק"א, 1,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________

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

1,270,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)33-33(_____________________________________________

 בקוטלר 2.5 ענקית 75מ"ר 
ק"א חזית 1,490,000ש"ח!  

"אפיק-נכסים" 03-5791514  
053-3128884)33-33(_____________________________________________

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

1,240,000ש"ח "אפיק-נכסים" 
053-3128884  03-5791514)33-33(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(דסקל, 050-5926021

 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 
ממ"ד. "רי/מקס" - משה 

_____________________________________________)33-33(דסקל, 050-5926021

 דו-משפחתי 
בטבריה-עילית, 110/370, נוף 
יפה וגינה משוקעת, 985,000 

ש"ח. תיווך לאנ"ש ידידיה 
_____________________________________________)33-33(לוינגר, 052-7166160

 בית פרטי מחולק 
ל- 5 דירות מושכרות, סמוך 

לקרליץ, תשואה גבוהה, 
2,500,000 ש"ח. תיווך לאנ"ש 

_____________________________________________)33-33(ידידיה לוינגר, 052-7166160

 בשז"ר המבוקש, 160 
מ"ר, 5 חד', משופצת. תיווך 

לאנ"ש ידידיה לוינגר,
052-7166160)33-33(_____________________________________________

 באזור קרלין-צאנז, 3 
חד', ק"א, משופץ, 67 מ"ר, 
590,000 ש"ח. תיווך לאנ"ש 
_____________________________________________)33-33(ידידיה לוינגר, 052-7166160

 רמת שרת, 7 חד' 
עם גינה, 2,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)33-33(שאולוף, 072-3728175

2-2.5 חדרים

 רמת שרת, 3 חד', 
קומה 3, משופצת, מעלית, 
1,700,000 ש"ח. שאולוף, 

072-3728175)33-33(_____________________________________________

 ברמות א' רחוב יוסף 
צבי הערץ במיקוםמעולה, 

3.5 חדרים בקומה נוחה, 3 
כיווני אוויר, מחיר טוב. בלעדי 

_____________________________________________)33-33(לצימוקי, 02-5638221

 בשמואל הנביא ליד 
הכיכר, 3 חדרים, קומה א' + 2 
מרפסות, מפתחות במשרדנו, 
_____________________________________________)33-33(בלעדי לצימוקי, 02-5638221

 קרית יובל - נידיץ, 2 חד' 
+ אופציה לבניה, 1,150,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח. שאולוף, 072-3728170

 קרית יובל - מאיר אבנר, 
2.5 חד', משופץ + א.בניה. 

_____________________________________________)33-33(שאולוף, 072-3728170

כרמיאל
 ברח' הגפן, 3 חד', ק"ב, 

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

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

 בן יהודה, 155 מ"ר, דירה 
בקומה ומיוחדת, 2,400,000 

_____________________________________________)33-33(ש"ח, 050-3528252

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

03-9301122)33-33(_____________________________________________

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

מרפסת שמש, בבנין מפואר, 
03-9301122)33-33(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג, 6 חד' בבניןחדש, 

_____________________________________________)33-33(בן 3 שנים, 03-9301122

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

_____________________________________________)33-33(מ"ר, 03-9301122

 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(_____________________________________________

 בהדר גנים בבניין של 
דתיים, 5 חדרים, מושקעת 

מרפסת סוכה + מחסן,
050-3528252)33-33(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-33(ומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)33-33(חניות, 03-9301122

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

סוכה, 2 חניות ומחסן,
03-9301122)33-33(_____________________________________________

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

03-9301122)33-33(_____________________________________________

 בההגנה, 4 חד' מעל 
המדרחוב, משופצת מהיסוד, 
מצויינת להשקעה. "רי/מקס" 
_____________________________________________)33-33(- משה דסקל, 050-5926021

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

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)33-33(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכ. אברהם, 
4 חדרים + חניה, מעלית 

_____________________________________________)33-33(ומרפסת סוכה, 03-9301122

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

אישורי תמ"א 38,
03-9301122)33-33(_____________________________________________

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

050-3528252)33-33(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-33(ש"ח, 050-3528252

FOX  נדל"ן. במרכז 
העיר, דירת 3 חדרים, מצויינת, 

050-6925400)33-33(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט כול 

_____________________________________________)33-33(לצנרת וביוב, 03-9301122

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

_____________________________________________)33-33(משופצת! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביוספטל, 3 
חד', קומה 4 + אפשרות בנייה 

_____________________________________________)33-33(על הגג מציאה! 03-9301122

 אנגלו-סכסון בשפירא, 3.5 
חד', 87 מ"ר, פשוט חייבים 
_____________________________________________)33-33(לבוא לראות! 03-9301122

 במחנה יהודה, 3 חדרים, 
רחוב שקט, בניין 6 דיירים, 

מרפסת שמש, קומה ב'. נייד: 
052-9551571)33-36(_____________________________________________

 בטרומפלדור המבוקש! 
עורפית ושקטה, 2.5 חדרים! 

משופצת קומפלט! כיורים 
כפולים, מוארת וממוזגת, 
_____________________________________________)33-33(תיווך בני, 054-8439449

 בהאורים השקט! ק"ב! 
2 חד' + חצי! גדולה, 3 ככ"א 

מלאים, משופצת חלקית, 
ממוזגת רק 1,170,000 שווה 

לראות!! לפרטים נוספים:
_____________________________________________)33-33(רם נכסים, 054-5566145

 הנרייטה סולד, 4 חד', 
ק/2, שכירות עוברת, 2,500 
ש"ח, 670,000 ש"ח - מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)33-33(_____________________________________________

 סוקולוב, 4 חד', ק/3,רק 
765,000 ש"ח-המלצת השבוע 

- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)33-33(פרוייקטים, 052-2790370

 יוספטל, ק/2, 3 חד', 
שכירות עוברת של 1,800 

ש"ח, 485,000 ש"ח - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)33-33(_____________________________________________

 ביוספטל, ק/2, 3 חד', 
רק 455,000 ש"ח - מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)33-33(_____________________________________________

 בפינסקר, 3 חד', ק/2, 
מציאה של ממש, רק 715,000 

ש"ח. מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים,

052-2790370)33-33(_____________________________________________

 יחידת דיור בת 2 חד' 
מרוהטת, עם חצר וכניסה 

פרטית, מייידת, טל': 
050-2838399, זהבה

_____________________________________________)33-33("אלעד נכסים והשקעות"

 בהראשונים, פנטהאוז 
3 חדרים + מרפסות 

קומה 5 + מעלית, מיידי, 
3,600 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 בלעדי! בחרל"פ, 
דירת-גג, ענקית, 5 

חדרים, כ- 170 מ"ר, 
חדשה, משופצת 

אדריכלית ברמה גבוהה 
מהיסוד + גג ענק פתוח, 

ממוזגת, ק"ג )ללא( 
+ חניה, 7,200 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 בבניין-חדש בשמעיה 
)ליד בי"ס מרכז(, דירת 4 חד' 
מפוארת, 6,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________

 מאור חיים )בניין חדש(, 
4 ח', 120 מ' פלוס מרפסות 

לנוף, 1,150,000 ש"ח,
052-8045458)33-33(_____________________________________________

 הרצל, 4.5ח' פלוס חצר, 
דירה שמורה ניתן לחלוקה 

להשקעה, 780 אלף,
050-3202551)33-33(_____________________________________________

צפת
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■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

לפרסום
03-6162228

קיט 
ונופש

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

משרדים

השקעות

בני ברק

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

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

 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(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

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

08-8683777)03-30(_____________________________________________

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

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

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

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה
 "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(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

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

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

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

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

 וילה חדשה, ממוזג, 
מתאימה למשפחות גדולות, 

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

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

תמורת אחוזים על מכירות

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

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

חצור הגלילית
 בית קרקע, 2 חד', 

מטבח מאובזר, מזגנים + 
מרפסת גדולה, נוף מרהיב, 

052-8982353)26-33(_____________________________________________

 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

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות, למשך כל ימות 

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

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

מגרשים

חנויות
 דירת פנטהאוז 

בק.שמואל, נקיה, מסודרת, 
ממזוגת, נוף לכינרת 

_____________________________________________)29-32(ומרוהטת, 054-8475006

 דירת 4 חדרים בקריה 
החרדית, נוף מהמם לכינרת, 
4 כיווני אוויר, ממוזגת במחיר 

_____________________________________________)29-32(מוזל, 052-7691497

 דירת נופש בטבריה + נוף 
מרהיב, דירה גדולה מרווחת, 

ממוזגת ברמה גבוהה, 
מטופחת, בקריה החרדית ליד 

_____________________________________________)29-32(הכינרת, 050-4164453

 וילה מהממת לקבוצות 
עד 26 איש, 8 חד', בטבריה 

עילית, 058-7665298,
053-3128110)29-32(_____________________________________________

 יחידה מפוארת לזוג + 2 
ילדים, גג ענק + נוף לכינרת, 

054-7474193)29-32(_____________________________________________

 בכפר גנים בדב הוז, 4 
חד', משופצת, עורפית + 

מעלית, כניסה 1.8.17,
052-7577070)30-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

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

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

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

פתח תקווה

ירושלים

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 יח"ד להשכרה, יפה 
ומרוהטת במרכז העיר ב"ב, 

פינוי בקרוב, פרטים:
054-6379570)30-33(_____________________________________________

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

ושקט, כ- 45 מ"ר, 2,800 
_____________________________________________)30-33(ש"ח, 054-4797080

 במרכז בית וגן, 5 חדרים, 
משופצת כחדשה, ק"ג, 

מרפסות, מזגנים, 6,700 ש"ח, 
054-4636410)30-33(_____________________________________________

+5 חדרים

נתיבות

 דירה להשכרה בנתיבות, 
3 ח' גדולים בקהילה החרדית, 

קומה ג', משופצת, מטבח 
_____________________________________________)30-33(חדש, כ.מיידית, 054-8454971

 חדר 23 מ"ר בגן ורשא, 
כולל ארנונה, לא למגורים, 

050-4123655)31-34(_____________________________________________

 חדר 23 מ"ר בגן ורשא, 
כולל ארנונה, לא למגורים, 

050-4123655)31-34(_____________________________________________

 מחפשים דירת 3 חד' 
באלעד לשכירות בעליון, מיידי, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8435741

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

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

 3 חד' ליד קריית שמואל, 
ממוזגת ומרוהטת + נוף 

לכנרת, חדשה, לאנ"ש
052-4404256)31-32(_____________________________________________

 2 דירות נופש חדשות, 
ק.קרקע, ממוזגות, מקום 

שקט, 5 ד' מהכינרת,
052-2823329)31-32(_____________________________________________

 דירת נופש ברמה גבוהה 
בשיכון צאנז בטבריה, ליחידים 

ולקבוצות, לל"ת,
02-6263663 ,058-3777500)31-34(_____________________________________________

 בטבריה עילית, 
מאובזרת, מתאימה לחרדים, 

600 ש"ח ללילה )מיחם + 
_____________________________________________)31-34(פלטה( 054-8422425

 דירת נופש לזוגות, 400 
ש"ח ולמשפחות עד 12 איש 

)1,000 ש"ח(, מאובזרת + 
בריכה + נוף, הליכה לביכ"נ 

ולכנרת, 058-3227877,
054-2076792)29-32(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

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

 "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, 

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

 בגבעת שאול, 4 חד', 
יוקרתית, ממוזגת, מאובזרת, 

מרכזית, נקיה, 13 מיטות, 
,052-7635710

052-7690091 ,052-7184145)29-32(_____________________________________________

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת, 7 דק' מהכנרת 
ומהשטיבלאך, לשבתות, 

ימי חול, 054-8452365
,050-4121032
052-7606968
058-3221726)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

 דירת נופש, 2 חד', קרקע, 
נוף לים, נקיה, מסודרת, 

מרפסת גדולה, חניה וחצר, 
054-8597111 ,052-8355839)28-33(_____________________________________________

יבניאל
 צימר הכהנים- 10 דק' 

מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 
052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

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

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

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

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

 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(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים ביבניאל 
לזוגות ולמשפחות, אזור חרדי, 

_____________________________________________)29-32(קרוב לכינרת, 050-6377843

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

 דירת נופש, ממוזגת קרוב 
לשטיבלעך ולכנרת, מרכזית, 

052-7139760)32-33(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 2 ח' משופצים לחלוטין, 
ק"א, כולל 2 מזגנים, בצירלזון 

_____________________________________________)31-34(שיכון ה', 054-4770245

 2 חדרים, מרוהטת 
קומפלט, מעלית, דוד"ש 
ברח' ירושלים, כניסה 15 

_____________________________________________)31-34(אוגוסט, 050-9375052

 בהרב שך רד"ק, 2 
חדרים גדולים, ק"ג, משופצת 

ברמה גבוהה, 3,600 ש"ח, 
 ,03-5705498 ,054-8428241

_____________________________________________)31-34(ללא ריהוט

 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

3-3.5 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(_____________________________________________

 דרושה דירת 120 מ"ר 
לקניה באזור הרב לנדא ב"ב, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4147688

 להשכרה חנות מכולת 
בני יצחקי ברחוב פתאיה פ"כ 

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

 קו חלוקה במרכז, 4 
שעות בלילה, הכנסה, 10,000 
ש"ח חודשי ברכב פרטי, מחיר 
_____________________________________________)32-33(110,000 ש"ח, 052-6377741

 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

מחסנים
 להשכרה ב"ב, 

בהזדמנות, מחסן מעל 
300 מ"ר, גישה לפריקה 

במקום מחיר מציאה, 
מקום שקט,

053-2807550)32-33(_____________________________________________

 במטרסדורף, 4 חד', ק"ק, 
ממזוגת, 10 מיטות, מרפסת, 
יח' - כה' באב, 02-5373650, 

050-4150649)32-32(_____________________________________________

עמנואל

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

להרחבה, שכונה חרדית 
שקטה ואיכותית וכן דירות 

נוספות. תיווך בית יוסף,
054-8476888)12-33(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 3 בהראשונים, בנין חדש, 
ממוזגת, קומה חמישית + 

מעלית, 55מ' בנוי + 20 מ"ר 
מ. שמש + סוכה, עורפית,   

_____________________________________________)29-33(3,500 ש"ח, 052-7671305

 4 חד', קומה שניה, 
מזגנים, מעלית + סוכה, 

סורגים, מיידי, 4,200,
050-4187204/1)30-33(_____________________________________________

 בקוטלר, 3 חד', קומת 
כניסה, כ- 65 מ"ר, דירה 

חמודה, 3,950 ש"ח,
052-7123300)30-33(_____________________________________________

 3 חד', ממוזגת, מרוהטת 
חלקית, ק"א, ברח' אברבנאל, 

פינוי 1.9 )י' אלול(,
050-4521306)32-33(_____________________________________________

 בגבול ר"ג, בסמטת 
החושן, 3.5 חד', גדולה 

ומאווררת, בנין יוקרתי + חניה 
מקורה, 4,700 ש"ח, מיידי, 

03-6776552 ,054-8591080)32-33(_____________________________________________

ההרשמה תסתיים ביום ב‘ באלול תשע"ז 24/8/2017

 חדשה בהראשונים, 3 חד', 
55 מ"ר, קומה 5 + מעלית 
+ 20 מ"ר, מרפסות שמש, 

ממוזגת + סוכה,
052-7671305)33-33(_____________________________________________

 נדירות! בנורוק! 
באברבנאל! 3 חד', 85 

מ"ר, חזית, מעלית. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)33-33(_____________________________________________

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)33-33(אדוארד

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

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

 2 חד' גדולה בפרל + 
מרפסת )לא יח"ד(, מרוהטת, 

ממוזגת ומאווררת + נוף, ק"ב, 
055-6787034)33-33(_____________________________________________

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

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

 אבטליון, ק"ג, 55 מטר, 
משופצת ומטופחת, 3,800 

_____________________________________________)33-33(ש"ח, 054-8403839

 במקובר יחידת דיור, 2 
חדרים, משופצת כחדשה 

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

**ברב קוק, 2 חדרים, 
40 מ"ר, ק"ק, 3,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 ביחזקאל, 2 חד', 50 
מ"ר, 3,300 ש"ח, לל"ת, 

050-2229247)33-33(_____________________________________________

 בנועם אלימלך דירת חדר 
לבודד/ת מרוהטת + מזגן + 

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

 1 חדר משופצת, כ- 35 
מ"ר ברח' יגאל, 2,200 ש"ח. 

_____________________________________________)33-33(נאור נכסים, 054-4566453

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

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

 יחידת דיור, חדר + מטבח 
+ אמטיה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת + גנרטור, קומה 1- 
_____________________________________________)33-34(בסוקולוב, 03-5705560

 בר אילן, 1.5, קומה 
קרקע, 2,800 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)33-33(אדוארד

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)33-33(אדוארד

חיפה
 באחוזה, 3.5 חד', חמודה, 
ע"י חורב, קומה 2, משופצת, 

מוארת, כ.מיידית, מרפסת 
_____________________________________________)33-22(סגורה, נוף, 052-8571371

 בכניסה לעיר, 3 חד', 
ק"ג, משופצת וממוזגת, 

1,750,000 ש"ח,
054-8537501)33-36(_____________________________________________

 בכפר גנים, 4.5 חד', 
משופצת, מזגנים, 3 כ"א, 

מעלית, חניה, מיידית,
052-7276299)33-34(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
FOX  נדל"ן. בעמישב 

צמוד לגני הדר, דירת 3 חד', 
יפה ומשופצת, מיידי,

050-6925400)33-33(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 דירה עם סוכה להשכרה 
מט' עד כ"ז תשרי אזור רחוב 

_____________________________________________)33-34ח(הרצוג, 050-6840553

 להשכרה חנות בבני-ברק 
בהרב-קוק/רבי-עקיבא,
63 מ"ר, 17,000 ש"ח.

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)33-33(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 דרושים יזמים/קבלנים 
לפניוי בינוי בפתח-תקווה, 

לאחר החתמת דיירים - מאיר 
לאפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

04-8441111)33-33(_____________________________________________

 במשרדנו חתימות מוכנות 
לתמ"א בקריות - מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים,
04-8441111)33-33(_____________________________________________

אולמות
 למכירה/השכרה אולם 

250 מ"ר בגבעת שאול 
בירולשים לכל מטרה,

050-5758688)33-36(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
במרכז רבי עקיבא 20 
מ"ר + גלריה 8 מ"ר, 
חזית, מיידי, 10,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)33-33(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(אדוארד

 חנות מרתף, 120 מ"ר 
באור החיים 24 כולל מעליות, 
מכירה 1,300,000, השכרה, 
_____________________________________________)33-33(7,500 ש"ח, 050-2229247

 בק.אתא, מגרש לבנייה 
רוויה, פרטים במשרד - מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)33-33(_____________________________________________

 בחיפה מת"מ 2 המבוקש, 
מגרש של 750 מ"ר לבניית 
1500 מ"ר, רק 1,950,000 
ש"ח - מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים,
04-8441111)33-33(_____________________________________________

 מגרש במרכז ת"א, 
כ- 3 דונם, צמוד לפארן 

שרון, 10,000,000 ש"ח, 
054- ,052-2223812

_____________________________________________)33-34(4616070 )תיווך(

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

_____________________________________________)33-36(נכסים, 052-3646632

 בויזניץ/דמשק אליעזר, 
שטח פנוי 50 מ"ר, חדש, לכל 

_____________________________________________)33-34(מטרה, 054-5634160

 להשכרה ברחוב 
הרב קוק משרד/חנות, 

כ- 40 מ"ר, חזית, ק"ק, 
משופץ, מיידי, 3,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)33-33(_____________________________________________

 יחידת דיור בת חדר, 
16 מ"ר למטרת קליניקה 

או משרד, אפשרות 
להשכיר לפי שעות או 

חודשי מיידי.
טל': 050-2838399 

_____________________________________________)33-33(זהבה

 משרד מפואר 
להשכרה 80 מ"ר במרכז 

העיר, קומה א עם 
מעלית במחיר מציאה, 

אפשרות לריהוט לכניסה 
מיידית. תיווך BA יזמות, 

,03-6138886
054-4980159)33-33(_____________________________________________

 מציאה 28 מ"ר קומה 
א למשרד או לעסק ליד 
רבי אקיבא, רק 2,400 
ש"ח. תיווך BA יזמות,

,03-6138886
054-4980159)33-33(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-36(ובריכה, 052-5228168

 דירת נופש 3 חד' + 
מרפסת, נוף מדהים לכינרת, 
לבין הזמנים, שבתות, חגים, 

052-7641985)33-34(_____________________________________________

 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
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הובלות והסעות
 "הובלות המרכבה" - 

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

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

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

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

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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

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

  3 צימרים גדולים 
ומפוארים + בריכה פרטית, 
שולחן פינג פונג, מדשאות, 
ערסלים ועוד... "אצל אביה"

050-5313031)02-29(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-24/18(מים מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-50/17(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-29(_____________________________________________

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)30-29/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, צמוד 
ללעלוב, 4 חד' עד 14 מיטות, 

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

נתניה

ספסופה

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-34(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה

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, 

052-6024900)19-41(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ 
ובהשכרה לחו"ל, שירות 
אישי ומקצועי לכל אורך 

הדרך! 02-5805870
info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

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

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

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

למבוגרים. עמינדב לוין,
052-7655660)21-33(_____________________________________________

 "נופש ליחידים וקבוצות" 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 

+ בריכה לבין הזמנים, מחירים 
_____________________________________________)24-33(נוחים, 050-4250702, גדי

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון, אהובה, 
050-6582939)24-35(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, 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.
_____________________________________________)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

 מבצע - דירת אירוח 
לימות החול,

400 ש"ח ללילה,
לשבת - 500 ש"ח לזוג,

050-4770782)28-32(_____________________________________________

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

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת,
050-4115872)29-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען, בריכה, 
גניה, נוף מדהים, טרמפולינה 

עד 12 איש, ג'קוזי,
053-3138826)29-32(_____________________________________________

 בעתיקה, 4 חד', ממזוגת 
מרפסות, נוף למירון,

053-3133173. 6 חד' קרקע 
+ חצר, יפה וממוזגת,

052-7154585)19-31(_____________________________________________

 דירת נופש 5 חד' 
וצימר 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
 בצאנז נתניה, דירות 

ווילות יוקרתיות, צמודות לים, 
לקבוצות, משפחות וזוגות, 

,052-7170190
058-3205078 ,052-7148239)30-32(_____________________________________________

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

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

 בעתיקה בכיכר 
המגינים, דירות אירוח 

חדשות ומפוארות 
למשפחות ולזוגות + 

בריכה לילדים, 
052-7642459)30-34(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י,

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/18(_____________________________________________

 בצפת בהר כנען וילה 
יפיפיה מאובזרת היטב נוף
_____________________________________________)31-32(10 מיטות, 054-5238601

 5 ח' ממזוגת + גינה 
גדולה + חנייה, מרכזית קרובה 

לעתיקה, 052-2252275, 
052-3230907)31-32(_____________________________________________

קריית שמונה
 להשכרה מספר 
דירות עם נוף ואויר 

מדהים. 4 חד' מרוהטות, 
למשפחות לבין הזמנים, 
400 ש"ח לזוג + ילד, כל 
ילד נוסף 90 ש"ח, מיידי.

שמעון 052-2794695
_____________________________________________)31-32(אבי 050-2442421

מבצע!
השכרת רכב

בין הזמנים
החל מ- 2,250& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 ברוך המתקין, מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנה 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון ופלדלת,

050-6391562 - יעוץ ללא 
_____________________________________________)31-34(תשלום

■ 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

_____________________________________________)23-34/17ל(

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

2 ב- 165 ש"ח עד שמרוצים! 
052-7105645)21-33(_____________________________________________

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

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

 מחשב נייד מחודש 
החל מ- 500 ש"ח כולל 
אחריות, הוותיק בענף.

054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

קורסים
 מבצע: קורס מנעולים 
מקצועי של חברת פמסון 

בועז, ב- 4,000 במקום, 
054-8529934 ,6,000)30-33(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

 "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

זוג + 4, צנוע, נוף מדהים 
_____________________________________________)26-33(וביהכנ"ס, 050-4989295

 צימר ענק + דירת אירוח 
במעלות מול אגם מונפורט, 

אטרקיות, נוף מדהים, לזוגות 
ולמשפחות, מחירים נוחים, 

054-9174659)32-33(_____________________________________________

 בצאנז, נקיה, מסודרת, 
ממזוגת, משופצת, קומה 

נמוכה, 7 מיטות,
053-3114368 ,053-3114369)32-33(_____________________________________________

 דירת 5 חד', ממוזגת, 
מטופחת מאוד, נקיה + חצר 

במחירים מצויינים,
054-8476755/6)32-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 צימרים ודירות נופש 
בצפת העתיקה, החל 

מ- 400 ש"ח לזוג. יובל, 
050-2777611)32-32(_____________________________________________

 להשכרה בצפת 
דירות נקיות ונעימות 

זוגות/משפחות/קבוצות 
לתקופת בין הזמנים, 

052-7614323)29-32(_____________________________________________

 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

בישול
 מבשלת לקשישים בביתם 
ומארחת חברה, באיזור המרכז, 

מחירים נוחים. דבורה,
052-4353024)32-33(_____________________________________________

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

לפרסום
03-6162228

סיעוד
 אדם יר"ש, אחראי ומסור, 

מעוניין לשמור על חולים 
מאושפזים ביום או בלילה, 

050-5394208)32-33(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

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

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

מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

מיטות, 1,650 ש"ח ללילה, 
050-3804386)21-32(_____________________________________________

 מבנה חדש- 
לשבתות חתן, שמחות 

ושבתות נופש כולל בית 
כנסת מפואר, בית 

מדרש, 2 אולמות, 2 
מטבחים, 48 חדרי 

שינה, חנייה וחצרות, 
 058-3232627

30-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

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

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

כלנית
 סוויטות מפוארות

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

_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי, 
סאונה, בית כנסת, מקווה, 

מתאים לחרדים,
058-3242225)25-34(_____________________________________________

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

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

כרמיאל
 להשכרה יחידת נופש 

בכרמיאל, 2 ח' + גינה לזוגות 
ומשפחות לבין הזמנים 

_____________________________________________)29-32(וחופשות, 052-4821690

מושב אחיעזר
 דירה גדולה לבין הזמנים, 
גינה, נדנדות וערסלים במחיר 

_____________________________________________)32-32(מוזל, 054-8463911

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

052-5310051)33-36(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

מירון

 במדורגים, ליד תחנה 
מרכזית, דירת נופש, 2-16 

_____________________________________________)29-32(מיטות, 052-8703577

סובארו

סקודה

 סובארו אימפזה 2006, 
1600 סמ"ק אוטי, חדשה, 

_____________________________________________)33-33(טסט, 054-8402332

 סובארו 2008, אוטי, 
שמורה ומטופלת, ללא 

תאונות, חסכונית + טסט 
לשנה, 1,9,500 ש"ח,

054-9919718)33-33(_____________________________________________

 סקודה רומסטאר יד 
ראשונה, 2014. 7 אוטומטי, 

טסט לשנה! מטופלת במוסך 
המרכזי! 140,000 ק"מ עולה 

65,000, 49,000 ש"ח,
050-5595360)33-33(_____________________________________________

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

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

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228
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לפרסום
בלוח

03-6162228

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

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

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

 דרושה קלטת אלקטרונית 
לטייפ בעלת חיבור לנגן 

_____________________________________________)30-31ח()במחיר סמלי( 052-7171872

 דרושה עגלת תאומים 
"מונטובאגי" במצב טוב במחיר 

_____________________________________________)30-31ח(סמלי, 052-7171872

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף/ דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מקדחה מקיטה כחדשה 
במחיר מציאה, 250 ש"ח, 

052-7630089)30-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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 לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)31-32ח(מהקיר, 050-6651365

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)31-32ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב - במסירה בב"ב,

_____________________________________________)31-32ח(054-8412976

 דרוש מכשיר הליכה 
איכותי במחיר מוזל/למסירה, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8490511

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)31-32ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)31-32ח(בתרומה, 052-7396092

 דרושה קלטת אלקטרונית 
לטייפ בעלת חיבור לנגן 

_____________________________________________)31-32ח()במחיר סמלי(, 052-7171872

 מעוניין בקלטות טייפ/
דיסקים לסיפורי ילדים,

_____________________________________________)31-32ח(052-7171872

 מעוניין לקנות ש"ס 
שוטנשטיין במצב חדש במחיר 

_____________________________________________)31-32ח(מוזל, 052-7171872

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)31-32ח(תורה, 054-8432271

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

_____________________________________________)31-32ח(הודעה

תינוקות

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)32-33ח(בתרומה, 054-8432271

 מעונין במכתב מהרבי 
מחב"ד או הרב וואזנר, ב- 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4158682

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)32-33ח(אלקטרה, 052-3595314

 לאברך דרוש שולחן כתיבה 
סת"ם בתרומה או במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(סמלי, 054-8440158

 מעוניינים במקפיא של 
גלידות קטן, מצב מצוין בלבד, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8474221

 דרושה מכונת תפריה 
_____________________________________________)32-33ח(בתרומה, 052-7396092

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)32-33ח(תורה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)32-33ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)32-33ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)32-33ח(050-6778763

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

_____________________________________________)32-33ח(הודעה

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)32-33ח(מהקיר, 050-6651365

 מעוניין לקנות במחיר 
סמלי ערכה ללימוד אידיש 

_____________________________________________)32-33ח()מעברית( 03-5701931, דוד

 דרוש חלקים לפאלפון 
נוקיה 208 לקניה,

_____________________________________________)32-33ח(052-7149509

 מעוניינת לקנות אקרודיון, 
_____________________________________________)32-33ח(052-8459091

 מצלמת ניקון איכותית 
+ כרטיס זיכרון, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

  MP3 ,VSB מערכת סוני 
רמקולים נוספים, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

 טוסטר אובן גדול כחדש, 
חלבי, 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 מסך דק למחשב PC, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, "22, 050-4119140

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-2421622

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מזגן חלון 3/4 כוח ג'וניור 
אלקטרה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3595314

 למסירה מקרר, יתכן 
ודרוש תיקון קל,
_____________________________________________)32-33ח(052-7150479

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

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-7432035

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

_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 מכונת תפירה, במצב 
מצויין, זיגזג/ישר/לולאות, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-6651365

 מזגן חלון 3/4 כ"ס מצב 
_____________________________________________)32-33ח(טוב, 350 ש"ח, 052-7126314

 כסא מנהלים. מזוודה 
ושואב אבק חזק, 100 שח 

בלבד כל אחד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מסך מחשב, מצב מצוין, 
90 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 תנורי ספרילות כחדשים, 
30 ש"ח כל אחד,

_____________________________________________)32-33ח(02-5376689, 050-4102942

 שלט אונברסלי לכל סוגי 
המזגנים, חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(בב"ב, 052-7679123

 זוג רמקולים 170 ווט כל 
אחד, 250 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(077-8211118

 מכונת קפה חם/קר 
תוצרת "נס קפה" חדשה 

באריזה מקורית )בני-ברק( 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 תנור אפיה אלקטרה + 
גז 5 להבות, במצב מעולה 
)בני-ברק(, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 למסירה מפזר חום חדש, 
_____________________________________________)32-33ח(דרוש תיקון קל, 052-7168623

 מזגן חלון אלקטרה במצב 
מצוין, 1.5 כ"ס, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים, 050-4120285

GPS  כחדש, מסך גדול, 
מעודכן 2017 וכרטיס הרחבה 
לתמונות ושירים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4149122

 מכשיר לבלינצס יחיד, 90 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, 058-3289108

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)32-33ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 אזעקה לקטנועים מנוע 
_____________________________________________)32-33ח(מבשט 199, 058-3216830

 פלטת שבת כחדשה, רק 
50. נוקיה 208 מגן לא כשר, 

_____________________________________________)32-33ח(230  מי-ם, 058-3216830

 מזגן במצב מצוין, 2.5 
כ"ס טורנדו, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7682482  טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה, 35 ליטר, 3 

מצבים, 250 מי-ם,
_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 רמקול קריוקי, חדש 
באריזה, ללא שימוש, עוצמת 
קול גבוהה, רק 500 ש"ח, 2 

_____________________________________________)32-33ח(רמקולים, 052-7682482

 כסא אוכל לילד סלקל. 
ספה זוגית מעור יוקרתי, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8432773

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3073826

 שולחן עץ מלא, צמוד 
לקיר )ללא רגלים(, מתקפל, 
כחדש, מידות: 79X59, ב- 

130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)32-33ח(052-3073826

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

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, מצב טוב, י-ם, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-2633790

 כסא משרדי מנגנון 
סינכרוני וגלגלים, כחדש, 350 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4119140

 מציאה בב"ב, 6 כסאות 
ריפוד מלא, עץ חזק, 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8447917

 מזרון ליחיד נקי ושמור, 
מידות: 90X1.80, עובי 20 

_____________________________________________)32-33ח(ס"מ, 100 ש"ח, 03-9307308

 שולחן סלון מעץ טבעי 
)באמצע זכוכית(, כחדש, 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-9337411

 ארון 4 דלתות מעץ לבן 
)2.40X1.60( במצב מצוין, 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח, 050-6235101

 )70X2.20( מזנון לסלון 
מעץ, ויטרינות, במצב מצוין, 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 050-9337411

 מיטת נוער מעץ לבן עם 
מזרון במצב מצויין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-6235101

 טואלט לבן, מראה ושידת 
מגירה ברוחב 60, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-9337411

 ארון 2 דלתות + מגירה 
במצב מצוין מאוד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(גמיש, 054-9770855

 שידה + מראה יפיפיה עץ 
מלא עם מגירה בעיטור ידית 

קריסטל, חדשה מהאריזה, 
_____________________________________________)32-33ח(499 ש"ח, 052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7633316

 זוג מיטות מצוינות, היירייזר 
+ מזרונים נשלפים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7620558, 052-7620958

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

_____________________________________________)32-33ח(054-5705546

 2 מיטות נוער מעץ עם 
ארגז מצעים, 200 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-8732245

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון נעליים מעץ דקורטיבי 
)1.20X0.84X0.16(, ב- 200 

ש"ח, 3 מגירות,
_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

X2  בסיס למיטה מעץ, 
מצב חדש חדש, רוחב 80 

ס"מ, 250 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)32-33ח(052-7168623

 מיטה מעץ, רוחב 90 ס"מ 
כולל ארגז כולל ראש, צבע 

שמנת, 100 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7168623

 שולחן כתיבה + 4 מגירות 
ניידות )60-120(  מעץ לבן, 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 050-6235101

 ארונית ספרים 4 מדפים, 
בתחתית הארונית סגורה 
)1.95X85( ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-6235101

 מזרון קפיצים יחיד, חדש, 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח, 053-3364930

 כסא מנהלים. מזוודה 
ושואב אבק חזק, 100 שח 

בלבד כל אחד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 ספה, מצב מעולה וחזקה 
2+3 יחד, 490 ש"ח, אפשר 

גם בנפרד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מעוניין לתרום ארונות 
ומיטות במצב מצוין, 3 ארונות, 
2 מיטות, ספריה, שולן מחשב 

במצב מצוין, 054-5482231 
_____________________________________________)32-33ח(ראשון לציון

 2 מיטות נוער מעץ עם 
ארגז מצעים, 200 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-8732245

 מזנון 2 חלקים בצבע חום 
דובדבן בהיר בהזדמנות בלתי 

חוזרת )בני-ברק, 400 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד, 054-7216671

 מיטת מעבר 60 ש"ח, 
מעולה, בהרצליה,

_____________________________________________)32-33ח(052-8162617

 מזרונים לחדר שינה במצב 
מעולה, במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8413099

 תחתית הייריזר בצבע 
אפור, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(03-6749553

 כסא משרדי מושב גבוה 
בצבע שחור, רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים, 050-4120286

 שולחן סלון גדול במצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-5925787

 8 כסאות סלון במצב טוב, 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח, 054-5925787

 בהזדנות גדולה, חדר 
שינה יהודית, חדשה, כולל 

שתי מיטות ומזרונים, טואלט 
גדול, 2 שידות וארגז לשמיכות 
בצבע חום, דמוי עור, יפה, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-5482231

 ספת יחיד, מצב כחדש, 
120 ש"ח בלבד!

_____________________________________________)32-33ח(054-8463244

 כורסא - מצב כחדש, 120 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, 054-8463244

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(050-3286875

 ארון 2 דלתות ומגירות, 
במצב מצוין, 500 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)32-33ח(לפרטים: 054-9770855

אבידות

 לפני כשבוע בלילה שבין 
שני לשלישי מישהו פגע 

ברכבי )יונדאי אקסנט( ברחוב 
שלמה בן יוסף בבני-ברק, הנ"ל 
השאיר פרטים על דף, אך הדף 

נעלם. אבקש מהנהג הפוגע 
שיצור עמי קשר בהקדם, 

054-8456298)28-31(_____________________________________________

 נמצאה שרשת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

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

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 אבד צמיד זהב של אישה, 
המוצא מתבקש להתקשר: 

_____________________________________________)30-31ח(03-6773671, 054-8459287

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור, נרתיק 

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

_____________________________________________)30-31ח(יפנה ל: 052-7145526

 נמצאו אוזניות בקו 402 
לב"ב ביום ראשון )בערב( ח' 

_____________________________________________)30-31ח(תמוז, 052-7102809

 נמצא טבעת באזור עזרת 
תורה בירושלים לפני שבועיים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4160457

 נמצא ביום כ"א תמוז 
בשעות הערב בקו 5 ב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(כרטיס מצלמה, 052-7116399

 נמצא שטריימל בתחנת 
אוטובוס בטבירה )ליד מלון 

פלטרין( לכיוון ירושלים,
_____________________________________________)30-31ח(052-7142081/2

 נמצא צמיד זהב עם 
תליונים בחודש סיוון באזור 
חזו"א/ר' עקיבא, לפרטים: 

_____________________________________________)31-32ח(054-8526668

 נאבד ביום ראשון בערב 
- כב' בתמוז, שקית שחורה 

עם רוכסן של חנות פנסי, עם 
שמלה בתוכה באזור ר' עקיבא 
_____________________________________________)31-32ח(110 )בני-ברק(, 050-4143824

 נאבד צרור של 3 
_____________________________________________)31-32ח(מפתחות, 054-8471038

 נמצא שעון יד בקו 65 
בירושלים בכד' בתמוז,

_____________________________________________)31-32ח(052-7627197

 נמצאה בב"ב מתנה ארוזה 
של חברת נעמן,
_____________________________________________)31-32ח(052-7617880

 אבד עגיל היקר לבעליו 
בליל שבת במרכז ב"ב,

_____________________________________________)31-32ח(054-8420620

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)32-33ח(1-599-500-003

 בט"ז בתמוז נפל מידי 
שעון עם רצועת מתכת לבן 
בפתח האולם ארמונות חן, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4179960

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

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

_____________________________________________)32-33ח(052-3073826

 לפני שנתיים נמצא 
שרשרת ביום ההילולא של 

הבבא סאלי וכן למעלה מעשר 
שנים נמצא צמיד בגני יהושוע, 
_____________________________________________)32-33ח(050-4116085, 050-4111985

 נמצא צמיד זהב,
_____________________________________________)32-33ח(050-4102942, 02-5376689

 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

 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

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה ביום חמישי 

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

 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

 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

 דרוש שולחן סופרים במצב 
טוב לסופר סת"ם במחיר 

_____________________________________________)33-34ח(סמלי, לפרטים: 058-3275156

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
_____________________________________________)33-34ח(גוניור אלקטרה, 052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)33-34ח(אלקטרה, 052-3595314

 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

 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

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

 למסירה רדיאטור 9 
צלעות, מצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 מנשא חברת אינפיניטי 
כחדש בקושי היה בשימוש, 

_____________________________________________)33-34ח(100 ש"ח, 054-8472277

 למסירה אמבטיה לתינוק 
ליטף במצב מצוין כולל כל 

_____________________________________________)33-34ח(החלקים, 054-8472277

 אמבטיה בייבי ג'וגר אדום 
כולל חלקים נלווים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 סלקל לתינוק במצב מצוין, 
_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח, 054-8472277

 למסירה מזרון למיטת 
תינוק, מצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 מוניטור נשימתי לתינוק 
babyl sense 4, ב- 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-3595314

 כסא אוכל לתינוק - 70 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8418449

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(054-8432271

 עגלת תאומים, 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-7396092
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 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

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

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

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(_____________________________________________

 תיקים לסמינר וכן תיקי 
צד מהממים במגוון צבעים 
ובמצב חדש! 10-30 ש"ח! 

_____________________________________________)31-31(054-9916837 )י-ם(

 *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(_____________________________________________

 מצלמה 175
canon ixus כחדשה, 

שנתיים אחריות, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-8443867

 גליונות "מאורות הדף 
היומי" של שנים רבות, 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-5699552

 אופניים במצב מצוין, 
הילוכים, גודל 20, 175 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8409126

 נעליים חדשות לנשים 
)לאשה-נערה( השפפיס, 

ספורט עם שרוכים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-8409126

 שילובים במתמטיקה 
כחול, חלקים א' ב' ג', כתה ז', 

_____________________________________________)31-32ח(80 ש"ח הכול, 052-2729146

 נקרא בדרכינו ספר הבנת 
הנקרא דורות אופק מהדורה 

חדשה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-2729146

 well done 5 אנגלית 
ספר וחוברת עבודה, 35 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(הכל, 052-2729146

 מתמטיקה לכתה ז' חלק 
א', סדרת צמרת, 15 ש"ח 

plug ti in חוברת עבודה, 10 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-2729146

 מעמד לטלפון/עציץ עץ 
_____________________________________________)31-32ח(טבעי, 50 ש"ח, 050-7463631

 מעמד לעיתונים/מערכת/
כל דבר עץ טבעי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 3 תמונות נוי לתליה 
גובה 40-45 סמ', 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 4 וילונות ארוכים, 2 לבן 
פרחוני קטן ו- 2 תחרה - 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-7463631

 נעלי לייק חדשות ללא 
נעילה, מידה 40 - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 הר דיסק TB1 כחדש 
ממש במחיר של 270 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7122839

 נעלי בית קרוקס חדשות, 
בז', מידה 6-8, 100 ש"ח! 

_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 מעיל גשם לאישה, כחול, 
חדש, מידה 12, 190 ש"ח! 

_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 casio מצלמה דיגיטלית 
טובה מאוד, 220 ש"ח + 

נרתיק בירושלים,
_____________________________________________)31-32ח(052-7117847

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(054-8454536

 גדר לבנה למרפסת, כ- 6 
מטר, 200 ש"ח, מחולקת, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4145023

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-2421622

 פלאפון סמסונג B110 ב- 
120 ש"ח, מאושר ועד הרבים, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7149509

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

E1200  כשר + מגן, תומך 
_____________________________________________)32-33ח(הכול, 120, 058-3216830

 פלאפון חברת אקסניום, 
מצב מעולה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-8430025

 בהזדמנות תכולת דירה 
עקב מעבר לחו"ל, מכשירי 
חשמל וריהוט במצב מצוין, 

054-8433048)32-33(_____________________________________________

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 גיטרה כולל כיסוי, 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(054-5705546

 מכשיר בריתה חדש 
בקופסא ללא מסנן, 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד, 052-7168623

 אריגים )בדים( במחיר 
מיוחד, 500 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 התקן למניעת נחירות, 
חדש באריזה, 350 ש"ח 

במקום 690 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(050-8883932

 X 4 דשא סנטטי 2 מטר 
מטר, חדש באריזה, רק 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7682482

 תריס וחלון, צבע משי, 
גודל 90 ס"מ, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7682482

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 058-3289108

 גמרא לישיבות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(058-3289108

 בלון גז גדול, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(050-7656408

 אופני ילדים ורודים "18", 
ב- 130 ש"ח, פ"ת,

_____________________________________________)32-33ח(052-2421622

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)32-33ח(052-2421622

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח, 052-2421622

 וילון לסלון 4 חלקים, 
צבעים קרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(054-8476805

 כלי עבודה לילדים, 20 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 80 ש"ח, בב"ב,
_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 פאקט מלבורו אדום, 
250 ש"ח בלבד - בני-ברק, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3181042

 גמ"ח תיקים לגג הרכב 
)צמיגג(, כלולים מתקפלים 
ללא עלות, לפרטים: -052
_____________________________________________)32-33ח(7153054, 054-8484434

 נעלי עקב שפיץ חדשות 
39, ג'מש שחור "ספרינג" 

מהממות, 180 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7661343

 נעלי ספורט קאטר פילר 
כחדשות, מידה 42, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7663109

 סוללה לאופניים 
חשמליות, חדש באריזה, 

חברת סמסונג, 36 וולט, 499 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 058-3271551

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)32-33ח(65 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 שעון יד לבחורה עם 
תאריך, חברת "שווס" חזק 

ואיכותי, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-5918474

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" במצב חדש, ב- 100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-5918474

 ארנק לאישה חדש יפה, 
_____________________________________________)32-33ח(ב- 50 ש"ח, 052-5918474

 כלוב לארנב, 80 ס"מ 
במצב טוב, אביזרים, 120 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, ירושלים, 054-8412382

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 052-3463482

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 ארנבת יפה וחמודה, 50 
ש"ח בלבד, 03-6180242, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8414641

 ארנק מאלומניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)32-33ח(20 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 אוגרים סבירים, לא נושכים 
ב- 12 ש"ח )בין השעות חמש 
לתשע(, פל': 052-7117882 

_____________________________________________)32-33ח(מרדכי

 מדבר לרכב רק 100 הגה 
כיסוי איכותי חדש 80 מי-ם, 

_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 רשת כסא חדשה לקטנוע, 
120 סבל כנף למובי 100 

_____________________________________________)32-33ח(מי-ם, 058-3216830

 מדבר חדש + אחריות, 
לרכב 299 ג'ק לרכב חדש 60 

_____________________________________________)32-33ח(מי-ם, 058-3216830

 ערכה לטיפול פנים 
קמטים חורים פצעים ועוד, 

מיוחד, רק 199 - מי-ם
_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 מנעול שרשרת קשה 
לפריצה וארוך, חדש, 150 

_____________________________________________)32-33ח(מי-ם, 058-3216830

 רמקולים לרכב אחוריים 2 
ב- 100 רדיו דיסק 100 מי-ם, 

_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 חליפות שלושה חלקים 
לבנים במצב חדש, כחול ככה, 
מידות 1,5,7,8,9, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7676856

 מזוודת איפור נפתחת, 
קשיחה, כסופה - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3364930

 ברה"ע למכירה, 
תיק מזוודה שחור, מידות 

55X35X15, ב- 160 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7966786

 ברה"ע למכירה, מזון 
מיוחד לכלב וחתול, שק 15 

ק"ג, ב- 190 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7966786

 בב"ב, אופניים ירוקות, 
גלגל 20, ב- 80 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(03-6749553

 חליפה לגבר, מידה 50 
אפורה, חדשה + עניבה, 220 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8430025

 מכשיר כושר סטפר 
כמעט חדש, 230 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-8430025

 כובע קנייטש 55 שנקנה 
בועד הרבנים, ב- 250 ש"ח, 

כחדש, ב- 130 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7115512

 תוכי מאולף מסוג קווקר, 
יכול לדבר במחיר מציאה, 450 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8483305

 הגדה של פסח חב"ד, 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7154392

 ארנבת + כלוב חדש, 250 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, לפרטים: 054-8450888

 אופניים לילד, גודל 20 
כמו חדש, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 כסא מנהלים. מזוודה 
ושואב אבק חזק, 100 שח 

בלבד כל אחד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 שמלת ערב מחנות רצי 
כמעט חדש, מידה 48, 450 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7676856

 סטנדר במצב טוב רגלי 
מתכת, 150 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-7676856

 ספרי לימוד שילובים 
במטמתיקה, סודות הלשון, 30 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7676856

 זוג פינקים לבנים מטופחים 
ב - 70 ש"ח, אפשרות לכלוב, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8415693

 אקווריום גדול + פילטר 
+ חצץ וצמחים + 6 דגים 

ומנקה, ב- 200 ש""ח, גמיש, 
_____________________________________________)32-33ח(054-8415693

 ידיעת הטבע ז' ח' +
take it easy )ללא דיסק(, 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א, 052-7128580 )י-ם(

 מזוודה לפאה, חדשה, 
תוצרת חוץ - 100 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-4102942, 02-5376689

 ילקוט מודן לילדה, הייברי, 
מצב מצוין, בירושלים, 30 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7128580

 2 חולצות תלבושת ב"י 
מטרסדורף, מידה 8+6, 20 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א )י-ם(, 052-7128580

 ספר חשבון, מסלולים 
1+2 לכיתה ח', 30 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)32-33ח()י-ם(, 052-7128580

 תנור נפט חדיש, 400 ש"ח 
+ ג'ריקן נפט, 02-5376689, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4102942

 שידה לבנה רחבה במיוחד, 
מצויינת, 200 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 סל-קל לתינוק, מצב טוב, 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 054-8457681

 בבני-ברק, כסא אוכל 
לתינוק עם מגש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8457681

 עגלת תאומים מקלרן 
במצב מצוין, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 054-8486993

 למסירה, כסא אוכל 
לתינוק, שמתחבר ע"ג כסא 

_____________________________________________)31-32ח(רגיל, 03-5741096

 עגלת פג מפוארת, 
משולבת: שכיבה + טיולון, 

ב- 500 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)31-32ח(052-7116411

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזרון, ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7966786

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(054-8432271

 כסא אוכל לילד סלקל. 
ספה זוגית מעור יוקרתי, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8432773

 עגלה עם אמבטיה, פרגו, 
_____________________________________________)32-33ח(290 ש"ח, 052-5737813

 עגלה מאקלארן, 210 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת אמבטיה וטיולון 
של ניו יורק, שמורה - קרם, 

_____________________________________________)32-33ח(450 ש"ח, 052-7733994

 כסא בוסטר חברת בייבי 
סייף במצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7733994

 סל קל במצב מצוין, נקנה 
לפני כשנה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-7733994

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 הזדמנות כחדשה! עגלת 
תינוק איטלקית )אמבטיה 

וטיולון(, צבע כתום + אפור, 
____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים דגם 
ELITE "בייבי גוגר" - 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-6651365

 עגלת אמבטיה + טיולון 
חברת בייב ג'וקר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(טל': 054-8413099

 עגלת טיולון בצבע אדום 
במצב טוב, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)32-33ח(054-8413099

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצויין 

בפ"ת, בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(טל': 054-7716364

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
במצב טוב מאוד, רק 180 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בירושלים, 050-4120286

 עגלת תאומים, 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7396092

 תינוקיט, מהממת 
לתינוקת עם שכבת מזרון רכה 

+ רשת, 50 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7661343

 לול חום מעץ - 200 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(053-3364930

 שידת החתלה צבע חום, 
4 מגירות מצויינות, 180 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 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

 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

 סמסונג young, ב- 250 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-4149457

 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

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-8454536

 סורגים לסלון 3X.20 מ' 
_____________________________________________)33-34ח(בערך, 050-4113059

 שמלת ערב לבת, מידה 
14, חדשה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 שמלת ערב יפיפיה 
לבת, מידה 14, כסף פייטים, 

כחדשה, 150 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 גיטרה כולל כיסוי, 300 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מזוודה טובה כמו חדש, 
_____________________________________________)33-34ח(90 ש"ח, 052-5737813

 שרקנים בוגרים, 35 ש"ח 
כ"א )זכר ונקבה(,

_____________________________________________)33-34ח(052-7117882

 זוג אוגרים סבירים, לא 
נושכים בשתים עשרה ש"ח 

)אפשרות לכלוב(, -052
_____________________________________________)33-34ח(7117882

 חלק מכרכי ש"ס 
שוטנשטיין, חדשים, 80 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(לכרך, 050-4117347

 זוג שרקנים ב- 75 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(050-4140697

 אופניים בכמה גדלים 
לילדים, 80 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 נעליים ניו בלנס חדשות, 
מידה 43 לגרב, רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)33-34ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)33-34ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לידלים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)33-34ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 אוגר סיבירי 10 ש"ח + 
כלוב 60 ש"ח בני-ברק,

_____________________________________________)33-34ח(054-8423815

 זוג שרקנים חמודים 
ומטופחים, 90 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8423815

 זוג ארנבות חצי ננסיות 
לבנות ומטופחות, 100, ב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8423815

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח, 052-3463482

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 שנה למדינה, ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד! 053-4106362

 חליפת בגיר חדשה 
לגמרי, שחור חלק + מכנס מ. 
_____________________________________________)33-34ח(54, 500 ש"ח, 055-6789860

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת/לבן, 10 ש"ח בחולון, 

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 טלפון נוסטלגיה לחיצים 
זמיר בחולון, 30 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 זוג פמטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 אופנים כחולים, מידה 14, 
מצויינים, 180 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4178077, 072-2344934

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית, החל 

_____________________________________________)33-34ח(מ- 50 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 טורנדו כחול/אפור, ב- 

_____________________________________________)33-34ח(290 ש"ח, 052-7966786

 מציאה! אקווריום 70/60 
עומק 30 + אביזרים, 250 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד, 054-8472277

 אוגרים סיברי + כלוב 
מאובזר מאוד, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 ,ZTE MF190 נטסטיק 
ב- 100 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 מגירות למקפיא מקרר 
א.תדיראן ורשת חיצונית 

תחתונה, 50 ש"ח לפריט, 
_____________________________________________)33-34ח(054-8439150

 שטיחון כרמל בצבע 
 120X74 ,אדום/כחול בחולון
_____________________________________________)33-34ח(ס"מ, 40 ש"ח, 050-5206337

 אופניים שני גלגלים לגילאי 
6-12, 100 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 דיקטים וקרשים לסוכה, 
_____________________________________________)33-34ח(052-7637764 בערב

 ילקוט הלו קיטין קל גב, 
_____________________________________________)33-34ח(חדש, 85 ש"ח, 050-4117446

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל חדש ללא 

שימוש, 190 ש"ח לאישה, 
_____________________________________________)33-34ח(054-9784433

 טוש"ע נדה שירת דבורה 
קפג - ר"ב, ב- 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 קצות החושן הוצאת 
מאורי אור חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 קובץ מפרשים קידושין 
חלק א' ב', 70 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 משנה ברורה חדש 
באריזה הוצאת ברוכמן, 40 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 054-8472277

 שיטה מקובצת כל הסט, 
חדש למרי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 תוספות הרא"ש חדש 
לגמרי, 100 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 חידושי הרשב"א סט 
חדש לגמרי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 בלוני גז 2 טנים, 70 ש"ח 
כ"א, מתאים ליח"ד,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277  שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-5705546

 אינצקלופדיה תלמודית, 
כחדשה, כרכים א-כ + ספר 

מתפחות, 500 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-7171917

 תריסים כולל מסגרת 3 
פלטות, 3.15X1.29, ב- 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית 
כולל מסגרת 3 פלטות, 

3.15X1.29, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(050-5925647

 תריסים 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X1.40, ב- 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-5925647

 תריסים כולל מסגרת 
1.55X1.40, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-5925647

 הוברבורד נקנה לפני 
שבועיים, רק ב- 500 ש"ח. 

_____________________________________________)33-34ח(050-4142171

 מכונות ממתקים במחיר 
אפסי, רק 250 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-4111837

 בהזדמנות 4 אופניים עם 
גלגלי עזר, 100 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 משקפת גדולה כחדשה, 
באריזה, ב- 240 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-8445520

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7154392

 פאה חדשה באריזה 
במחיר סמלי של 350 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-6205147

 טיטולים למבוגרים 
שקמה, מידה L, ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8312459 ירושלים

 מכונות ממתקים של 
שקל ב- 250 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)32-33ח(050-4111837

 שרקנים בוגרים, 35 ש"ח 
כ"א )זכרים ונקבות(,

_____________________________________________)32-33ח(050-4111837

 2 חוברות מג'יקל לניגון 
בגיטרה, חדשות ממש, 90 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4149122
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