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פישל רוזנפלד

והמועצות  הרשויות  ראשי  את  כינס  הפנים  משרד 
שעסק  מיוחד  מקצועי  לכנס  והמקומיות  האזוריות 
בנושא המבצע הגדול לחיסול חובות הארנונה - עליו הכריז 

באחרונה שר הפנים אריה דרעי.
כל  הבשורה,  פרסום  עם  הפנים  משרד  הודעת  פי  על 
התושבים החייבים לרשויות המקומיות תשלומים בגין ארנונה 
שטרם שולמה ונפתחו נגדם הליכים ברשות האכיפה והגבייה, 
את  וישלמו  במידה  אחוז  בחמישים  חובם  את  לקצץ  יוכלו 
מחצית החוב שנותר בתשלום אחד. מדובר במבצע שלא נערך 
יצא לדרך לאחר פעילות רבה של  מזה אחד עשר שנה והוא 

השר דרעי.
עם זאת, היו גם רשויות בודדות שסירבו לקלוט את התקנה 
החדשה, אך גם אלה שלחו נציגים לכנס המיוחד. "אני שמח 
לראות שגם עיריית הרצליה ותל אביב שטרם קלטו את התקנה 
שלחו נציג לכנס", אמר סגן שר הפנים משולם נהרי בדבריו 

בכנס.
התקנה  עבור  רבות  היא  אף  שפעלה  קורן,  נורית  חה"כ 
כי  הכריזה  בכנסת  לחייבים  שלה  השדולה  במסגרת  החדשה 
"על תושבים ברשות שלא קלטה את התקנה החדשה להפגין 
ולמחות נגד הרשות". סגן השר נהרי התייחס לשיתוף הפעולה 
בשיתוף  מדובר  כי  ואמר  לדרך  המבצע  להוצאת  המיוחד 
"זה התחיל במאבק על חשיפת הפרוטוקולים  ייחודי  פעולה 

של ילדי תימן והמשיך על התקנה החשובה למען התושב".
רבים מטעם  ואנשי מקצוע  נציגים  הכנס השתתפו  במהלך 
משרד הפנים, משרד האוצר ורשות האכיפה והגייה שסיפקו 
לנציגי הרשויות המקומיות מענה לכל השאלות בנודע למבצע 

החדש והיעילות שבה, הן עבור התושב והן עבור הרשות.
תומר  עו"ד  עם  ומרתק  מיוחד  לראיון  התיישבנו  בסיומה, 

מוסקוביץ', העומד בראש רשות האכיפה והגבייה.
האכיפה  פרשות  של  תפקידה  מהי  בקצרה,  אותנו  שתף 

והגבייה ובמה מתאפיינת פעילותה?
אז  דין,  בפסק  שלו  העבודה  את  מסיים  משפט  בית  "אם 
אנחנו אחראים שגזר הדין ייגבה וימומש. בדרך כלל זה פסקי 
דין כספיים אבל גם בפינוי נכסים, שירותי רווחה, מזונות ועוד. 
זו חובתינו ואנו עושים את זה באהבה ובנאמנות, תוך הקפדה 

על הזכויות של שני הצדדים בתהליך".
ענק,  בריביות  לשאת  נאלצים  לפועל  בהוצאה  חייבים 

מדוע?
"התיקים המתנהלים בהוצאה לפועל מתנהלים על פי מספר 
כללי ריבית. כלל הריבית הראשון זה מה שהחוק קבע לריבית 
המשפטים  שר  או  קובע  האוצר  ששר  הריבית  זו  והצמדה. 
שאחראי על רשות האכיפה והגבייה והריבית הזו הינה שבעה 
החברות  מכלל  יותר  הרבה  גבוהה,  ריבית  זו  אחוזים.  וחצי 

במשק, אבל זה עדיין לא קרוב לריביות של השוק האפור.

"הריבית השנייה שההוצאה לפועל גובה מכוחה זה ריבית 
הסכמית. ריבית הסכמית נגבית כאשר החייב חתם על הלוואה 
מהבנק, או על כל שטר חוב אחר ובה התחייב לצד השני על 
אחוז ריבית מסוים, חובתנו על פי חוק היא לגבות את הריבית 

הזאת, אלא אם בית המשפט יורה לנו אחרת.
"רובם הגדול של התיקים מתנהלים על פי חוק פסיקת ריבית 
בשבוע  הסכמית.  ריבית  פי  על  מתנהל  קטן  וחלק  והצמדה 
שעבר הגיעה בשורה לציבור החייבים על פי ריבית הסכמית. 
שרת המשפטים פרסמה תזכיר חוק לפיו חייב המשתף פעולה 
בתשלומים  חיוב  בצו  עמידה  באמצעות  חובו  את  ומסדיר 
זו  אחוזים.  וחמישה  הריבית של החוב שלו בעשרים  תקוצץ 
בשורה חשובה ומשמעותית ואני מקווה שהליך החקיקה יהיה 

מהיר ויביא בשורה לחייבים".
האם אינך חושב שאופן הפעילות של הרשות, כמו למשל 

בעניין הריביות, מונע כל סיכוי להסדרת החוב?
חוק  פי  על  ורק  אך  הינה  ברשות  אצלנו  הריבית  "שוב, 
פסיקת ריבית והצמדה. המקרים שאתה מדבר עליהן הינם אך 
ורק במידה והתיק מתנהל במסגרת ריבית הסכמית. גם השוק 
האפור משתמש ברשות האכיפה והגבייה לגביית החובות וכל 
עוד הריבית בהסכם הינה במסגרת החוק, שזה עשרים אחוזים 
בשנה, מחובתנו לגבות זאת. ישנם מקרים מאוד מאוד מיוחדים 
בהם בידינו להחליט את גובה הריבית, אבל זה במקרים מאוד 

נדירים ולא הייתי בונה על זה.
לחשוב  זה  לפועל  בהוצאה  חייב  של  גדולה  הכי  "הטעות 
שאין לו סיכוי להסדר חוב. יש לנו אנשים שהתפקיד שלהם 
הוא להביא לסגירת הסדרים שהחייב יוכל לעמוד בהם. אפילו 
של מאה שקלים בחודש. בדרך כלל, כשנחתם הסדר, הבנקים 
מבצע  עכשיו  יש  הריבית.  את  משמעותית  להפחית  מוכנים 
חיסול חובות של בנק הפועלים שמוכן להפחית את הריבית 
בלמעלה מחמישים אחוזים למי שיש לו תיק פתוח המתנהל 

זמן רב". 
תיק  לפתוח  לו  ששווה  יוצא  האם  חוב,  לו  שמגיע  מי 
ולהמשיך הלאה, בעוד הריביות הולכות ותופחות, ללא כל 
ניסיון להסדרת החוב? ואולי זו הסיבה למספר המשמעותי 

של התיקים הפתוחים?
"ראשית, ברגע שהחוב נשלח לחייב, הזוכה לא צריך לנקוט 
בהליכים ועל החייב להתייצב בהקדם בלשכת ההוצאה לפועל 
בהם  חריגים,  במקרים  זאת,  עם  החוב.  הסדר  לפחות  וליזום 
הרשם רואה שהזוכה ישב על התיק כמו קופת חיסכון, בתקווה 
ניתן  לא  בתיק,  פעילות  שום  עשוה  ואינו  תצמח  שהריבית 
יתר על כן, אנחנו עושים  לזוכה ליהנות מחוסר המעש שלו. 
סריקה יסודית על התיקים הקיימים שאין בהם פעילות למשך 

שנתיים ואנחנו יוזמים את סגירתם, בהתאם לחוק".
האם במגזרי המיעוטים, כדוגמת המגזר החרדי, ישנם יותר 

תיקים פתוחים?
"באופן מדהים דווקא המגזר החרדי הוא זה שנמצא בהכי 

פחות הליכי הוצל"פ", מפתיע מוסקוביץ'. 

בדרך  רשויות.  לפי  התיקים  את  פילחנו  האחרונה  "בשנה 
יותר כך גם כמות התיקים הפתוחים  כלל, כמה שהישוב עני 
ברק  בני  דווקא  הציפיות,  לכל  בניגוד  זאת,  עם  גדל.  בה 
הענייה היא הרשות עם הכי מעט תיקים פתוחים ביחס לכמות 
בהליכי  נמצאים  מהאוכלוסייה   3.5% רק  שבה.  האוכלוסייה 

הוצאה לפועל".
כיצד אתה מסביר את זה?

שבהם  הבולט  לתוצאה.  המביאים  גורמים  מספר  "ישנם 
שלמד  החרדי,  במגזר  האחראית  הכלכלית  ההתנהלות  הינה 
לחסוך כספים לשעת הצורך ובעצם מתנהל כלכלית הכי נכון. 
הקהילתיים  הסיוע  וארגוני  הגמ"חים  את  גם  יש  לכך,  מעבר 
שמונעים את קריסתם הכלכלית של החרדים. אך במגזר הערבי 
המתבצעים  וההליכים  הפתוחים  התיקים  מספר  קיימים  אכן 

הגבוה ביותר". 
עד כמה לדעתך ההגבלות והעיקולים יעילים?

הכסף  את  לוקחים  אנחנו  הרי  כי  יעילים  תמיד  "עיקולים 
מחשבונו של החייב. באשר להגבלות, אין ספק כי הן מסייעות. 
החליטו  אבל  תיק  נגדם  שנפתח  לאלה  מיועדות  ההגבלות 
לשים פס ומי ששם פס, אנחנו משתמשים בכלים שהחוק נותן 
לנו כדי להכאיב לו וזה גורם כמובן להסדרת החוב או לפחות 
לדון באפשרויות העומדות  להגעתו ללשכת הרשות על מנת 

בפניו".
כיצד פועלת האכיפה בשכונות דוגמת מאה שערים, האם 

אינכם נתקלים בהתנגדות כמו זו של המשטרה?
רוב העיקולים מתבצעים  כל, כפי שאמרתי מקודם  "קודם 
כאשר  המחשב.  דרך  המתבצעים  כספים  עיקולי  באמצעות 
פועלים  אנחנו  מקרקעין,  נכסי  או  מטלטלין  בעיקול  מדובר 
באמצעות בעלי תפקיד שהם לא עובדי מדינה אבל מפוקחים 
בליווי  נכנסים  הם  צורך  שכשיש  כמובן  המדינה.  ידי  על 
בליווי  לפנות  נכנסנו  חיראן  אל  באום  גם  ובטחוני.  משטרתי 
משטרתי נרחב. אף אחד לא יעצור אותנו מלבצע את עבודתנו".

לאחרונה קיימת מגמה חיובית של שילוב חרדים לעבודה 
ברשויות ממשלתיות, האם המגמה קיימת גם אצלכם?

"כן. בהחלט. עוד יותר, אם תגיע ללשכת תל אביב תראה 
קידום  של  באחוזים  חרדיות.  הן  מהעובדות  ממחצית  שיותר 
תעסוקה מגזרית אנחנו ביתרון בכל המגזרים. גם החרדים וגם 
האתיופים. יש לנו עובדת מיוחדת שתפקידה לדאוג לתעסוקת 
אותם המגזרים אצלנו ברשות. במגזר הערבי אמנם חסר לנו 

מעט אך אנו פועלים כל הזמן בשביל לגייס עוד עובדים.
הקוראים  אלפי  למאות  לפנות  רוצה  אני  זו  "בהזדמנות 
ולקחת את הכסף שלהם. שוכבים  לבוא  ולבקש מהם  שלכם 
אצלנו מיליוני שקלים שהחייבים שילמו ואין מי שבא לדרוש 
לא  הם  אך  הזוכים  של  לכתובות  הצ'קים  את  שלחנו  אותן. 

נפדו. אני מבקש ממכם. זה הכסף שלכם. בואו לקחת אותו".

האכיפה  רשות  ראש  מוסקוביץ',  תומר  עו"ד 
והגבייה, בראיון מקצועי על פעילות הרשות, אופן 
מתשלומי  להימנע  האפשרויות  חובות,  גביית 
ומחכים  נגבו  שכבר  והמיליונים  גבוהה  ריבית 
 מפתיע: "המגזר החרדי נמצא הכי  לבעליהם 

קצת בהליכי הוצאה לפועל"

"בואו לקחת 
את הכסף 

שמגיע לכם"
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כשנה וחצי לאחר שהחלה התאחדות קבלני השיפוצים לעמול על הצעת 
חוק לאחריות של שנה על עבודות שיפוצים, ח"כ רועי פולקמן הגיש השבוע 

את הצעת החוק על שולחן הכנסת

סוף ל'חאפרים': השיפוצניק 
יהיה אחראי על עבודתו

אלי מזרחי

הצעת חוק שהגיש השבוע ח"כ רועי פולקמן 
מסיעת 'כולנו' מציעה שהשיפוצניקים יתנו שנת 
אחריות על עבודתם. כיום, לפי החוק אין כל אחריות 
על עבודות שיפוצים מלבד מה שנסגר בחוזה בין קבלן 
לעימותים  גורמת  הזאת  המציאות  ללקוח.  השיפוצים 
רבים בין קבלני שיפוצים ללקוחות, המוצאים את דרכם 

לבית המשפט.
הצעת החוק החדשה תכיל חוק מכר כפי שקיים בענף 
העבודה  במסגרת  השיפוצים.  לענף  גם   – הקבלנות 
בנושא  שטיפל  העבודה  צוות  קיבל  החוק  הצעת  על 
הנדרשת  האחריות  בנושא  מקצועית  אינפורמציה 

לעבודת שיפוצים ממהנדסי החברות היצרניות.
השיפוצים:  קבלני  התאחדות  יו"ר  סיב,  ערן  לדברי 
החוק  הצעת  הזה.  בענף  גם  סדר  לעשות  הזמן  "הגיע 
בענף  העיקריות  הבעיות  שתי  את  לפתור  מיועדת  הזו 
בחאפרים  המלחמה  והמשך  העבודה  על  אחריות   –
חשוב  העבודה.  באמצע  ובורחים  כסף  שלוקחים 
קבלני  למען  רק  לא  פועלים  שאנחנו  יבין  שהציבור 

השיפוצים אלא גם למענו".
על פי הצעת החוק, במדינת ישראל לא קיימת חובת 
אחריות על ביצוע עבודה על ידי קבלני שיפוצים לפי 
הנעזרים  רבים  אזרחים  כך,  בנאיות. בשל  הנדסה  חוק 
בשירות זה נופלים קורבן לעבודות רשלניות, שלעתים 

ולא  השיפוץ  ממועד  רבים  חודשים  כעבור  מתגלות 
מקימות עילת תביעה. כמו כן, מאחר שאין הוראה בדין 
המחייבת כי חוזה שיפוצים ייעשה בכתב, התקשרויות 

בענף זה מתבצעות על ידי הצדדים בעל פה.
בעלויות משמעותיות  כרוכות  רבות  עבודות שיפוץ 
משקי  במשק.  ממוצעת  הכנסה  בעלת  משפחה  עבור 
בית נוהגים לשפץ את ביתם אחת לעשור. מדוח נתוני 
"דן אנד ברדסטריט" לשנת 2009, עולה כי כ-220 אלף 
בביתם,  נרחבים  שיפוצים  עורכים  בישראל  אב  בתי 
כ-600 אלף נוספים עורכים מדי שנה שיפוצים קטנים 

בהיקפם.
שקלים   45,000 בין  נעה  ממוצע  שיפוץ  של  עלותו 
חדשים ל-100,000 שקלים חדשים, ועלותו של שיפוץ 
להגיע  עשוי  לדירה,  חדרים  הוספת  הכולל  נרחב, 
הוצאות  מעליית  כחלק  חדשים.  שקלים  ל-200,000 
גדל  שיפוצים  על  בהוצאות  הגידול  הבית  משקי 
לגרור  עלולה  תיקון  עלויות  ותוספת  אחוזים  בעשרות 
פרק  תוך  מתוכננות  ובלתי  כבדות  להוצאות  משפחה 

זמן קצר.
כדי לתת מענה לקשיים אלה, מוצע לקבוע כי חוזה 
כן,  כמו  הצדדים.  ובחתימת  בכתב  יהיה  שיפוצים 
מוצע לעגן את אחריותו של קבלן השיפוצים לעבודה 
תובטח  כך  העבודה.  מזמין  בפני  לפחות  שנה  במשך 
איכות השירות שניתן על ידי קבלני שיפוצים רשומים 
שבו  במקרה  לפיצוי  ברור  הסדר  יצירת  תוך  לצרכנים 

נפל פגם בביצוע עבודה או שירות קבלנות.

ניצחו את פלאפון
תשלום  על  אתכם  חייבו  פלאפון 
הצטרפו  המנוי"?  "הקפאת  עבור 
של  מנויים  ומנחם  מירב  ייצוגית.  לתביעה 
המנוי  את  להקפיא  ביקשו  פלאפון,  חברת 
סירבה  לא  פלאפון  חודשים.   3 של  לתקופה 
פעמי  חד  תשלום  מהם  גבתה  אך  לבקשתם, 

בסך 30.90 ₪. 
כי  וטענו  לביהמ"ש  פנו  ומנחם  מירב 
ולקבוע  בניגוד לאמור  התנהלות פלאפון היא 
ברישיון שקבלה ממשרד התקשורת. לטענתם, 
כל  את  ממצה  פלאפון,  שקבלה  הרישיון 

תשלום.  עבורם  לגבות  שמותר  השירותים 
לטענתם,  מהם.  אחד  אינה  המנוי,  הקפאת 
משרותי  נפרד  בלתי  חלק  היא  מנוי  הקפאת 
וממילא  ניידת(  טלפון  רדיו  )מערכת  רט"ן 
תשלום  עבורו  לגבות  הותר  שלא  שירות  זה 

כלשהו. 
לשיטתם, ניתן להוכיח כי הקפאת מנוי היא 
חלק בלתי נפרד משרותי רט"ן מעצם העובדה 
מוזכר  השרות  מתחרות,  חברות  שברישיונות 

ואף הותר להם לגבות עבורו תשלום. 
זמני"  "ניתוק  כי  לעומתם,  טענה  פלאפון 

אינו חלק משירותי רט"ן וממילא אין בעובדה 
ששירות זה אינו מוזכר ברישיון חברת פלאפון, 
גם  תשלום.  עבורו  לגבות  עליה  לאסור  כדי 
לגבות  ואורנג'  סלקום  חברות  של  ההיתר 
תשלום על שירות ניתוק זמני, אינו מוכיח דבר 
לחובת פלאפון. נהפוך הוא, יש בו כדי להוכיח 
שמותר לחברה לגבות תשלום עבור שירות זה. 
חברת  את  שיפלו  הדעת  על  יעלה  לא  שהרי, 

פלאפון לעומת החברות האחרות. 
בית המשפט קבע כי שירות הקפאת המנוי 
הוא חלק בלתי נפרד משירותי רט"ן ועל כרחך 

תשלום  לגבות  מותר  שלפלאפון  אומר  אתה 
רק עבור מה שנזכר במפורש ברישיון. כפועל 
פלאפון  של  התשלומים  גביית  מכך,  יוצא 
ויש  שבדין  היתר  וללא  לחוק  בניגוד  הייתה 

לאפשר תביעה ייצוגית כנגדה. 
מ'נפגעי  חלק  אתם  ואם  זו  מסקנה  בגלל 
הייצוגית  מהתביעה  חלק  אתם  פלאפון', 
דרך  תוצאותיה.  אחרי  לעקוב  וכדאי  כנגדה, 
30 אלף ₪  אגב, לטובת מנחם ומירב, נפסקו 

הוצאות משפט לשלב זה.

שאלה: רכשתי מיקרוגל חדש ולא ברור לי איך להשתמש בכל האפשרויות. 
ההוראות באנגלית לא מספיק ברורות לי, מה עושים?

תשובה: בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לפי צו הגנת הצרכן מחויב היצרן או 
אדם  בישראל.  שנמכר  למיקרוגל  בעברית  הפעלה  הוראות  לצרף  היבואן 
שרכש אחד מהמוצרים המופיעים בצו וביניהם: שואבי אבק ביתיים, מקרני 
שקופיות ומטולי תמונות, מייבשי כביסה ביתיים, ממיסי חלודה ומדללים, 
לשימוש  מלח  חומצת  גילוח,  מכונות  טפטים,  שיער,  מייבשי  מגהצים, 
ביתי, מערכת סטריאו, מערכות שמע וסראונד, מכשירי גז ביתיים, מסחטות 
חשמליות, מכסחות דשא, מפזרי חום, סורקים, מצננים, מחשבי כף יד, תנורי 
מיקרו גל, מכשירים ותכשירים רפואיים המיועדים לשימוש עצמי ועוד, זכאי 
לקבל עימם אף ללא שביקש, את הוראות ההפעלה והשימוש בהם, כשהם 

כתובים בעברית.
יצרן או יבואן שלא מצרפים הוראות הפעלה בעברית, עלולים למצוא עצמם 
תחת חקירת משרד התעשייה והמסחר, וצרכן שרכש מוצר ולא קיבל עמו את 
הוראות ההפעלה, רשאי במקרים מסוימים אף להגיש תביעה צרכנית ולקבל 

פיצוי, או אף להגיש תביעה ייצוגית בשם קבוצת צרכנים גדולה.

האנשים  כל  הסכמת  את  לקבל  צריך  והאם  ייצוגית  תביעה  מהי  שאלה: 
שתובעים בגינם?

ייצוגית היא מנגנון של אכיפה אזרחית, הנותנת לכל אדם  תשובה: תביעה 
כוח רב מבחינה משפטית ואשר נועד להקל את מימוש הזכויות של קבוצות 
שונות באוכלוסייה, למשל צרכנים מול עוסקים, לקוחות מול בנקים, עובדים 
מול מעסיקים, בעלי מניות בחברות ציבוריות מול החברות עצמן או מנהליהם 
ועוד. כאשר לצרכן מסוים קמה עילת תביעה לפי חוק הגנת הצרכן, הוא יכול 
להגיש תביעה ייצוגית אף בשם כלל הצרכנים שנפגעו בצורה דומה לשלו, 
אף מבלי לבקש את אישורם של שאר הצרכנים, ואם יצליח בתביעתו הוא אף 
יהיה זכאי לתגמול נדיב בעבור מאמציו והגשת התביעה הייצוגית שהגיש, 

היכול להגיע לסכומים מכובדים למדי. 

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

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

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שמואל בן צבי 

ספרות.   8 בת  רישוי  ללוחית  עוברת  ישראל 
הכביש  על  שיעלה  חדש  רכב  כל  ממחר,  החל 
יקבל לוחית רישוי בת 8 ספרות, במקום 7 ספרות 
כיום. שר התחבורה והמודיעין, ישראל כץ ציין 
השפעה  בעל  היקף,  רחב  בפרויקט  מדובר  כי 

ישירה ועקיפה על כלל המשק הישראלי.
הנפקת לוחיות רישוי בנות 8 ספרות תחול על 

כלי רכב חדשים בלבד ותכלול כלי רכב פרטיים, 
משאיות ואוטובוסים. כלי רכב שעלו על הכביש 
החדשות,  הרישוי  לוחיות  הנפקת  מועד  לפני 

ימשיכו לשאת לוחיות רישוי בנות 7 ספרות.
למהלך  להיערך  החל  התחבורה  משרד 
הגופים  כל  את  ועדכן  שנים  ארבע  לפני  עוד 
הרלוונטיים העשויים להיות מושפעים מהשינוי, 
בשורה  מדובר  בהתאם.  להיערך  דרישה  תוך 
הממשלה,  ממשרדי  החל  גופים,  של  ארוכה 

מערכת הביטחון, הרשויות המקומיות, הבנקים, 
חברות הליסינג, יבואני הרכב ועד למסופון של 

פקח החניה.
הרכב  כלי  למצבת  מתווספים  שנה  מדי 
על  חדשים.  רכב  כלי  אלף  כ-250  בישראל 
הקיימות  הסדרות  התחבורה,  משרד  נתוני  פי 
לחודשים  יספיקו  הרכב  למספרי  המוקצות 
 8 בת  רישוי  ללוחית  המעבר  בלבד.  ספורים 
ספרות, תאפשר להנפיק מספרים חדשים לכלי 

הרכב ל-50 השנים הקרובות לפחות.
כלי  של  הרישוי  מספרי  היו   ,1961 שנת  עד 
הרכב בארץ בני 3-5 ספרות. בשנת 1961 החלה 
החל  ספרות.   6 בני  רישוי  מספרי  של  הנפקה 
כאשר  ספרות,  ל-7  ישראל  עברה   1980 משנת 
הייצור  ציינו את שנת  שתי הספרות האחרונות 
של הרכב. ממחר, עוברת מדינת ישראל להנפיק 

לוחיות רישוי בנות 8 ספרות.

תתרגלו: 8 ספרות 
בלוחית הרישוי

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /
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צרכנות 
לא תוכלי לעמוד בפניה

קיץ  קולקציית  את  משיקה  מ.א.ק 
 .M.A.C * Fruity Juicy  :2017
על  להפליג  לך  הגורמת  קולקצייה 
טרופיים  צבעים  של  מתוקים  ריח  גלי 
מלאי  משפתונים  ליהנות  פירותיים, 
חיים או להוסיף טעם לחיים עם גלוס 
שלוש  לגלות   ,”Creemsheen“

מהן,  אחת  בכל  גוונים   6  – צלליות  של  חדשות  פלטות 
לחלום בהקיץ ביום שמש חם על ברונזרים ופודרות שזופים 
עם  השמש  מקרני  שנשאר  מה  אחרי  לרדוף  ואז  וזוהרים 
טיפות שימר נוזלי זוהר. לעורר את העור עם ניחוח הקוקוס 
של פיקס פלוס במהדורה מוגבלת ולהתכונן לכל מה שערב 
קיץ טיפוסי מביא עמו... הקולקציה הכי צבעונית ומדהימה 
ביו  הרשת.  ובחנויות  המכירה  בעמדות  עכשיו  לכן  מחכה 
זהב   Refined Golden ברונזר  למצוא:  תוכלי  המוצרים 
לפנים לחות  תרסיס  רכים,  פנינה  חלקיקי  משובץ  משובח 

Prep+Prime Fix+, גלוס קרמי, שימר נוזלי ועוד

להגנה מושלמת מנזקי השמש
בניגוד לתפיסה הרווחה, נזקי 
השמש לא נובעים רק משיזוף 
רבים  ומחקרים  אחראי  לא 
יומיומית  חשיפה  כי  מוכיחים 
על  להשפיע  עשויה  לשמש 
להגנה  פחות.  לא  העור  מצב 

השתמשו  לילדים,  וגם  להורים  גם  מהשמש,  מושלמת 
בתכשירים מסדרת סקין גארד, המותג המוביל במוצרי הגנה 
מפני השמש, מציע מנעד רחב של מוצרי הגנה במרקמים 
שונים וקלילים להגנה אפקטיבית ונעימה בכל מריחה. מגוון 
מוצרי סקין גארד מתאפיינים במרקם קל הנספג במהירות 
מומלצים  היפולארגני,  פראבנים,  ללא  מים,  בפני  ועמידות 
על ידי האגודה האמריקאית למלחמה בסרטן העור ועומדים 
הגנה  המעניק   UVA BALANC המחמיר  האירופי  בתקן 

 .UVA טובה יותר מפני נזקי קרינת

חדש וחסכוני: קמיל אל סבון לידיים 
סדרת  את  מרחיבה  פישר  ד”ר 
ומשיקה  לידיים  סבון  אל  קמיל 
מוסף  ערך  עם  חדשים  מוצרים 
תוך שימת דגש על הזנת העור, 
רעננות,  ותחושת  לחות  הענקת 
המוצרים  נפלא.  ריח  בליווי 
במעבדות  פותחו  החדשים 

המחקר של ד”ר פישר, עברו בהצלחה את מבדק סנסיטיב 
בבקבוק  מוצעים  החדשים  המוצרים  דרמטולוגית.  ונבדקו 
חסכוני בתכולת 1 ליטר, בעל משאבה קלה ונוחה לשימוש, 
מהבקבוקים  בשונה  ויציב.  רחב  מלבן  בצורת  המעוצב 
יתרון  יש  זה  לבקבוק  בשוק,  כיום  שנמצאים  העגולים 
תופס  ובכך  לקיר/לשיש  אותו  להצמיד  ניתן   - משמעותי 
היגייני  סבון  *אל  מוצרים:  שלושה  בסדרה  מקום.  פחות 
לרענון  המסייעת  לבנדר  בתמצית  המועשר  ולגוף,  לידיים 
המועשר  ולגוף,  לידיים  היגייני  סבון  *אל  העור.  והרגעת 
בחמאת שיאה המסייעת להעשרה בלחות. *אל סבון היגייני 
לידיים ולגוף, המועשר בוויטמין E ושמן זית מסיס המסייעים 

לניקוי יסודי ולהזנת העור.

אין כמו חיוך של ילד מצוחצח :(
קולגייט  הבינלאומי  הפה  היגיינת  מותג 
בריאות הפה. כהורים,  מציין את חודש 
ילדנו  בריאות  על  לשמור  מחויבים  אנו 
שלהם.  השיניים  בריאות  גם  זה  ובכלל 
הקפדה על ארבעת כללים אלו תסייע 
בשמירה על בריאות השיניים ובמניעת 
אצל  שנה  חצי  מידי  ביקור   .1 מחלות: 
צחצוח   .2 והשיננית  השיניים  רופא 

חשיבות  זה  להרגל  פלואוריד.  המכילה  משחה  עם  שיניים 
 .3 בישראל.  המים  הפלרת  הפסקת  לאור  בעיקר  רבה, 
עם  לצחצח  מומלץ   – מתאימה  שיניים  מברשת  בחירת 
וידית  קטן  מברשת  ראש  רכים,  סיבים  בעלת  מברשת 
 .4 חודשים.  שלושה  מידי  מברשת  להחליף  חשוב  גמישה. 
ובאביזרים  פה  במי  –השימוש  משלימים  במוצרים  שימוש 
יקרים,  דנטאליים ימקסמו את פעולת הצחצוח. לכן הורים 
לגרום  כדי  היום  במהלך  רבות  שעות  שמקדישים  כמי 
שיניים  צחצוח  של  דקות   2 שתדעו:  חשוב  לחייך,  לילדכם 
משותף, פעמיים ביום, יעניקו להם פה בריא וחיוך מושלם. 
לכבוד חודש בריאות הפה, מוצרי קולגייט ימכרו במחירים 

מיוחדים בחנויות המובחרות.

דוחה יתושים לתינוקות וילדים 
עם תחילת עונת הקיץ, מציגה תשלובת סנו את 
סנו די רול און – תחליב דוחה יתושים לתינוקות 
שעות.  למספר  עקיצות  מפני  להגנה  וילדים 
והילד  התינוק  עור  על  להגנה  במיוחד  פותח 

מפני עקיצות של יתושים וחרקים מעופפים אחרים. המוצר 
מותאם לעורם הרגיש של תינוקות מגיל חצי שנה ומעלה, 
מאושר לשימוש ברישיון משרד הבריאות ובעל ניחוח נעים 
בגינה,  הטיול  לפני  יומי   – יום  לשימוש  מתאים  במיוחד.  

בנסיעות, בפיקניקים ועוד.

בייבי של כביסה
חברת סנו מציגה, קו ייחודי המיועד 
את  הכולל  תינוקות  בגדי  לכביסת 
‘מקסימה ג’ל כביסה בייבי סנסטיב’. 
סמיך  מקסימה’  ‘סנו  הכביסה  ג’ל 
יותר, היחיד עם יתרון אמיתי הנמצא 

למגע  ורכים  נעימים  הבגדים  הכביסה  לאחר  בתוצאה: 
נוסחת המרכך  ומבושמים בניחוח מרגיע.  עורו של תינוקך 
עברה בדיקות היפואלרגניות, נבדקה דרמטולוגית ונמצאה 
מרכך,  גם  בסדרה  רגיש.  או  עדין  עור  עם  למגע  מתאימה 

אבקת כביסה ואוקסיג’ן בייבי ג’ל.

לראשונה : מגבוני XL גדולים במיוחד 
החיתולים  מותג  בייביסיטר, 
להציע  ממשיך  והמגבונים, 
להורים פתרונות יעילים ונוחים  
ולגמילה. בימים אלו  להחתלה 

 - XL השיק המותג מהדורה מיוחדת של מגבוני בייביסיטר
מגבונים עבים וגדולים במיוחד, המאפשרים שימוש נוח ויעיל 
יותר תוך שימוש בכמות מגבונים קטנה יותר בכל החתלה. 
המגבונים היפואלרגנים, מכילים תמציות קלנדולה, קמומיל 
ללא  המגבונים  התינוק.  של  העדין  עורו  להרגעת  ואלוורה 
אלכוהול וללא בישום ואינם מכילים פרבנים ופנוקסיאתנול. 
מארז מגבוני בייביסיטר XL ישווק במהדורה מוגבלת ויכלול 
3 אריזות, כאשר כל אריזה מכילה 30 מגבונים. מחיר מומלץ 
לצרכן: 13.90-14.90 שקלים למארז. להשיג במגוון רשתות 

מזון, ברשת ניו פארם ובחנויות נבחרות.

מכירים אנשים שעושים מתוק?
בקמפיין  אלה  בימים  עולה  והאהוב,  המוכר  פרה  שוקולד 
גם  ולא רק בחך, אלא  לכולנו מתוק  ייחודי שהולך לעשות 
עמוק בלב ובנשמה. כשוקולד המזוהה ביותר עם ישראליות, 
ויעלה  לחיינו  נוספת  מתיקות  שיכניס  מכך  יותר  טבעי  אין 
יום, לא מעשי גבורה אדירים, אלא  יום  על נס, מעשים של 
מעשי חסד קטנים של אנשים כמונו... מעשים שעושים לנו 
של  פרה  שוקולד  השיווקי,  המהלך  במסגרת  בלב.  מתוק 
מכירים,  שאתם  אנשים  על  לנו  לספר  אתכם  מזמין  עלית 
שעושים מתוק בסביבה שלכם הסיפורים שתשלחו אלינו, 
ישוכתבו על ידי הסופר הידוע קובי לוי, ויפורסמו בטור מיוחד 
שיפורסם מידי שבוע ויזכה את שולחו וגיבור הסיפור במארז 
אותנו במעשה טוב  רוצים לשתף  מתוק של שוקולד פרה. 
elite7584@gmail. :שעשיתם או שראיתם? שלחו למייל

com או לפקס: 03-6130243 עם פרטיכם האישיים.

תפריט מעוצב לקטנטנים 
תפריט  מציעה  גרג,  קפה  רשת 
 .2017 לקיץ  לילדים  ומעוצב  ייחודי 
מסביב  קידס-  “גרג  הקונספט: 
העולמות  לרעיון  בהמשך  לעולם”, 
בסניפים,  הילדים  בפינות  שקיים 
מדינה,  או  ממלכה  קיבלה  מנה  כל 
ושעשוע.  קריצה  של  בשילוב 
ארוחות  מגוון  מציע  הילדים  תפריט 

איטלקית  ארוחה  חלביות,  ארוחות  בניהן:  כשרות  ילדים 
תמונה  עם  הילדים  מנות  את  יציג  המעוצב  התפריט  ועוד. 
עיקרית,  מנה  כוללות  הארוחות  מנה.  כל  של  להמחשה 
הילדים,  ארוחות  לקינוח.  תות  ויוגורט  שתייה  תוספות, 
עוד  בלבד!   ₪  29  – ואחיד  אטרקטיבי  נוח  במחיר  מוצעות 
מציעה הרשת לראשונה, ארוחת התינוקות המוצעת כוללת: 

מחית אפונה, אורז ועגבנייה קצוצה. המחיר: 10 ₪ בלבד.

בשל החום: עובדים שעות נוספות
באירופה  החום  גל  בעקבות 
ייצור  מפעל  ובישראל 
אלקטרה  של  המזגנים 
את  הגדיל  לציון  בראשון 
ועבר  העובדים  מצבת 
בשלוש  לעבוד  לראשונה 
 24 לאורך  הרכבה,  משמרות 

שעות. לדברי יגיל וויט, מנכ”ל אלקטרה מיזוג אוויר ואקלים, 
“מזג האוויר השרבי ששורר באירופה בחודש האחרון לצד 
גלי החום המתמשכים בישראל, חייבו אותנו לעבור לעבוד 
הביקושים”.  את  לספק  מנת  על  ייצור  משמרות  בשלוש 
לעלייה  מועד  מבעוד  “נערכנו  וויט,  מציין  “לשמחתי”, 
השקעה  סיימנו  ולאחרונה  הקרוב  בקיץ  בטמפרטורות 
וקווי  התשתיות  בשדרוג   ₪ מיליון   6 של  תקדים  חסרת 
לעמוד  מנת  על  לציון  בראשון  המזגנים  מפעל  של  הייצור 
תקן  ותווי  ישראלי  תקן  תו  כולל  בינלאומיים  בסטנדרטים 

אירופאיים מחמירים”. וויט מסכם, “אין לי כל ספק שהשנה 
נחצה את שיא הייצור השנתי שנקבע אשתקד ועמד על 140 
אלף מערכות מיזוג וחימום ואת רף ההכנסות מייצוא שעמד 

ב- 2016 על 11.9 מיליון יורו”.

טיפים לקניה חכמה יותר
‘נתיב החסד’ מרכזת לכם מספר טיפים יעילים 
השכונתי:  לסופר  היציאה  לפני  ושימושים 
*הכינו רשימת קניות מראש, רשימה שבדקתם 
אין  ושאכן  צריכים  באמת  אתם  מוצרים  אילו 
לא  אותו  תקציב  סכום  הגדירו   * בבית.  לכם 

תעברו. *כדאי להבדיל בין מוצרים שמשרים תחושת שובע 
לבין מוצרים מעוררי תאבון. * לסופר לא הולכים רעבים, יש 
לאכול ולשתות לפני שאתם מגיעים לסופר, גם אם אתם לא 
בדיוק חשים תחושת רעב כרגע. * לא כדאי ללכת לסופר 
עם  מראש  לסכם  כדאי  איתם  הולכים  אם  אך  הילדים  עם 
בכדי  זאת  בשבילו,  ייקנו  מוצרים  או  מוצר  איזה  הילדים 
מראש  אבודים  כח  ומאבקי  מתישים  דיאלוגים  על  לוותר 
אל מול המדפים. * כדאי לבצע את רשימת הקניות לסופר 
וכמה  אחר  או  זה  מוצר  לכם  חסר  האם  ולבדוק  במטבח, 

נשאר לכם מהמוצרים שקיימים.

לקטילה מיידית ומתמשכת 
מיידי  מענה  המספק  תכשיר   K333- סנו 
זוחלים  וחרקים  תיקנים  הנמלים,  לבעיית 
המונעת  מתמשכת  השפעה  ובעל  אחרים, 
בחצר.  או  בבית  החרקים  של  הופעתם 
לשימוש  מתז  עם  בבקבוק  מגיע  התכשיר 
מומלץ   K333 סנו  את  ממוקד.  ולריסוס  נח 
לרסס בבית לאורך הקירות, בסדקים, מתחת 
ובתוך  תנורים  מקררים,  כיורים,  ומאחורי 
מסביב  לרסס  יש  לבית,  ומחוץ  אשפה.  פחי 

ליסודות הבית, במחסן, בחדרי אשפה, בפתחי מערכות ביוב 
ובכניסות השונות לבית.

משיקים: יתיר סירה 2013
יקב יתיר השוכן בחבל יתיר שבהרי יהודה שהוקם 
תשבחות  בציונים,  בקביעות  זוכה   ,2000 בשנת 
יקב  משיק  אלה  בימים  ובעולם.  בארץ  ומדליות, 
יתיר בציר חדש ליין יתיר סירה, יין שמציג שנה אחר 
יתיר  ביותר.  גבוהה  באיכות  ועקביות  יציבות  שנה 
סירה 2013 - יין אדום יבש, המופק מ-100% ענבי 
בגובה  יתיר  ביער  חלקות  ממספר  שנבצרו  סירה, 
היינות מהכרמים השונים  עד 820 מטר.   680 של 
התבגרו בנפרד בחביות עץ אלון במשך שנה לפני 
יצירת הבלנד הסופי. היין בוקבק בחודש פברואר 

בבקבוקים.  להתבגרות  כשנתיים  עוד  ביקב  והושאר   2015
בניחוחות  ניחן  היין  עמוק.  ארגמני  צבע   2013 סירה  ליתיר 
המזכירים פטל טרי ומעט עשן. טעמו פירותי, משיי ואלגנטי. 

כשרות בד”צ למהדרין בראשות הגר”א רובין שליט”א

אירוע המכירות הגדול של מיצובישי
מיצובישי באירוע המכירות הגדול 
11- התאריכים  בין     2017 של 

המכירה  מרכזי  בכל   14/7/2017
ברחבי הארץ למשך ארבעה ימים 
בלבד. בואו ליהנות בימי המכירות 
יוכלו  במסגרתם,  המיוחדים 

הרוכשים ליהנות מכל דגמי מיצובישי, מהנחות משמעותיות 
והטבות בלעדיות כגון טרייד אין בתנאים מועדפים וחבילות 
מימון אטרקטיביות. במסגרת ימי המבצע תוכלו ליהנות גם  
מאאוטלנדר PHEV החדש במחירי השקה שאסור לפרסם, 
ו-   5 עם  בישראל  ביותר  הטוב   SUV ה-   אאוטלנדר  דגמי 
אבזור  בעלת  סטאר-  ספייס  מיצובישי  בנוסף  מושבים.   7
עשיר, חסכוני ב30% בצריכת הדלק, בנוסף ייהנו הרוכשים 
לכם  המאפשרת  וחדשנית  ייחודית  מולטימדיה  ממערכת 
לאחד  היכנסו  הנסיעה.  בשעת  גם  ‘מחוברים’  להישאר 
המכירות  מימי  ותיהנו  הארץ  ברחבי  המכירות  ממרכזי 
תשלומים  פריסת  מזומן,  ב:מסלולי  בהטבות  המיוחדים 

נוחה, חבילות אבזור, ועוד. 

הרמוניה של טעמים מנצחים
המוכר  החטיף   – דוריטוס 
לעשות  ממשיך  והאהוב, 
את  להפתיע  כדי  הכל 
להם  ולהעניק  הצרכנים 
מעתה  ייחודית.  טעם  חוויית 
של  הטעמים  סדרת  כל 

דוריטוס בכשרות בד”צ העדה החרדית. במהלך שהושקעו 
בו משאבים רבים, בשיתוף צוותי הכשרות של בד”צ העדה 
החרדית, הצליחו בדוריטוס להחיל את הכשרות המהודרת 
שמהיום  כך,  הכלל.  מן  יוצא  ללא  דוריטוס  חטיפי  כל  על 
דוריטוס  גריל,  דוריטוס  הטעמים:  מגוון  מכל  ליהנות  תוכלו 
חריף,  חמוץ  דוריטוס  מקסיקני,  טאקו  דוריטוס  אש,  חריף 

דוריטוס טבעי ודוריטוס נאצ’ו.

לבוקר שלכם יש טעם מעולה
חדש מ’מעולה’ קורנפלקס איכותי שטעים 
הקורנפלקס  הבוקר.  את  איתו  לפתוח 
ויטמינים  ומכיל  פריך  טעים,  ‘מעולה’,  של 
את  יאהבו  בטוח  שלכם  הילדים  וברזל. 
להיות  תוכלנה  האימהות,  ואתן,  הטעם. 
רגועות שהם פותחים את הבוקר בארוחה 
‘מעולה’  של  הקורנפלקס  ומזינה.  קלילה 
1 ק”ג, באריזה אטומה  מגיע באריזות של 

– לשמירה על הטריות ובכשרות מהודרת של בד”צ העדה 
החרדית.

זכה שוב בפרס הראשון
אב  חיפה,  תושב  
ונכדים,  ילדים  לשלושה 
זכה בפרס הראשון, 13.5 
מיליון ₪ בהגרלת הלוטו 
במוצאי  שהתקיימה 
שהגיע  הזוכה,  שבת. 
לבית מפעל הפיס, הכיר 

הזכיות  מחלקת  מנהל  אוחנה,  דוד  של  משרדו  את  היטב 
במפעל הפיס, כאשר התייצב  לקבל זכייה בפרס הראשון 
7מיליון ₪, לפני כ 20-  שנים. הזוכה סיפר: “הזכייה  בלוטו 
כרגיל,  בעבודתי  והמשכתי  חיי,  את  שינתה  לא  הראשונה 
הזמן  כל  לי  והייתה  בשבוע  פעם  לוטו  למלא  המשכתי 
תחושה חזקה שאזכה שוב. הייתי מוכן להתפשר על זכייה 
באותו סכום, אך מזלי שיחק לי וזכיתי שוב בפרס הראשון 
והפעם בכמעט סכום כפול, 13.5 מיליון ש”ח”. הזוכה רכש 
4  ב- 87.20 ₪ ולכן נוספו לזכייתו  עוד   טופס שיטתי חזק 
593,539 אלף ₪. במפעל הפיס מחכים לזוכה נוסף שזכה 

אף הוא ב – 13 מיליון ₪ בהגרלה שהתקיימה ב – 1.7.17.

אולמי “רויאל” משתדרגים
מרחוב  הוותיקים,  “רויאל”  אולמי 
עברו  ברק,  בבני   31 המלך  שלמה 
לניהול של חברה חדשה, בעלת ותק 
האירועים  בתחום  שנים  רב  וניסון 
לציבור החרדי, ומעתה גם אתם תוכלו 

ליהנות מכל הידע והמקצועיות באולמי “רויאל” המחודשים. 
בימים אלה שודרג הצוות המקצועי של האולם, עם דגש רב 
והתגובות החיוביות כבר מגיעות, כאשר  צוות המטבח,  על 
האורחים מדווחים על רמה גבוהה של מנות, בתפריט מגוון, 
קיבל  השירות  נושא  מקסימלית.  וטריות  גבוהה  באיכות 
האולם  עומד  בנוסף  נכנסו.  חדשים  ונהלים  חיובית  תנופה 
תוכנית  על  עובדים  אלה  ובימים  משמעותי,  שדרוג  לעבור 
שיפוצים נרחבת, שתצא לפועל בתקופת שלושת השבועות, 
בה לא מתקיימות שמחות במקום, לשיפוץ כל המתחמים 
של האולם, על מנת לשדרג את השמחות באולם. מחלקת 

ההזמנות החדשה: 03-6777200

עונת הסיילים: כמה תחסכו?
קצר  מקבץ  עבורכם  ליקטנו 
שווים  סיילים  ופיינל  סיילים  של 
במיוחד, כדי שאם אתן מתכננות 
תהיו  לשופינג,  קצרה  קפיצה 
הסייל  מועד:  מבעוד  מעודכנות 

פריטים  של  מאוד  רחב  מגוון  מציע  רנואר  של  הגדול 
 60% עד  של  תקדים  חסרי  במחירים  הקיץ  מקולקציית 
הנחה. סיילים מיוחדים מוצעים לרוכשים בצורה מקוונת. בין 
 49.9 מ-  החל  שמלות  תמצאו  ברנואר  המוצעים  הפריטים 
וכן חולצות גברים - טי שרטים החל מ- 39.9 ₪. גם בתחומי 
ההנעלה תוכלו למצוא ברשתות מגוון סיילים משתלמים. כך 
בינלאומים  למותגים  גג  קורת  המהווה   WeShoes ברשת 
תוכלו למצוא שלל נעליים לכל המשפחה במחירים של עד 
50% הנחה. ובתחום הילדים, גם חגיגת מכירות. ברשת קדס 
תקבלו 100 ₪ במתנה בקנייה מעל 200 ₪. ובנוסף, בקניה 

מקוונת תקבלו את המשלוח בחינם בקניה מעל 69.90 ₪.

 סייל הקיץ של איקאה חוזר
את  פותחת  ישראל  איקאה 
ומציעה  שלה,  הגדול  הקיץ  סייל 
פריטים  מאלפי  ליהנות  ללקוחותיה 
הקיץ  סייל   .50% עד  של  בהנחות 
 – י”ב  התאריכים:  בין  השנה  יתקיים 
כ”ט תמוז  6-23 ביולי. שוקי קובלנץ, 
“אנו שמחים  ישראל:  מנכ”ל איקאה 
סייל  עם  השנה  הקיץ  את  לפתוח 
שייערך   IKEA של  המסורתי  הקיץ 

אתא.  וקריית  ראשל”צ  בנתניה,  הרשת  חנויות  בשלושת 
השנה, הרחבנו את היצע המוצרים המוצעים לקהל הרחב, 
נערכנו  קטגוריות.  ממגוון  מוצרים  אלפי  ישתתפו  בסייל 
מבעוד מועד לקליטת אלפי המבקרים הצפויים להגיע, וכן 
תגברנו את מערכי השירות והלוגיסטיקה, על מנת להעניק 

ללקוחות חווית קניה ושירות מהנה ויעילה.”

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח

י"ח בתמוז תשע"ז 612/7/17

קצרצרים
'הסינגל  להשיק:  גאה  טמפו  של  האלכוהול  חטיבת 
מאלטים  סינגל  פרוטפוליו  סקוטלנד',  של  מאלטים 

מוביל ואיכותי 
מסקוטלנד 
ע  ב ר א מ
 : ת ו ח פ ש מ
 , ט ו ו י ל נ ל ג
 , ר ו ל ר ב א
ה  פ א ק ס

ולונגמורן

ייעודיים  קיץ  מוצרי  סדרת  משיק  תנובה  מבית  “פיראוס” 
וחדשניים הכוללת: בולגרית 16% במרקם מעודן, גבינת שמנת 
25% על בסיס יוגורט יווני, פרוסות בולגרית 5% וגבינה צפתית 

9%

'קפה  רשת 
את  מציעה  ג'ו' 
תפריט משקאות 
עם  הקיץ, 
משקאות  מבחר 
ם  י ש ד ח
אשר  ומרעננים 
יספקו מענה צונן 
בחום הלוהט של 

הקיץ הישראלי

מרחיבה  מעדנות 
בתחום  פעילותה  את 
ומשיקה  המאפים 
לחמים  סדרת  לראשונה 
מסוג פוקאצ’ה-  לחימום 
לתנור  מכניסים  בתנור. 
ל 12 דקות – והפוקאצ’ה 
לאכילה.  ומוכנה  חמה 
בד”צ  מהדרין  כשרות 

בעלז וחת”ס



  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

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

המותג 

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

קראנצ’י עם שברי בוטנים 
וקונפיטורות משובחות 

7 י"ח בתמוז תשע"ז 12/7/17

עבור  פיתחו  נסטלה  גלידות 
ייחודית  אריזה   Yellow
אפוגטו-  של  הכנה  שתאפשר 

ה  ד י ל ג
שוט  עם 
ו  ס ר פ ס א
שתמכר   –
באופן בלעדי 
י  פ י נ ס ב

Yellow

יוצאת בקו מנות חדשות לאור הביקוש  על,  אל 
טבעוניות,  צמחוניות,  מיוחדות-  בריאות  למנות 

מופחתות  גלוטן,  ללא 
המנות-  ומלח.  סוכר 
פרי פיתוח של השפית 
המתמחה  מזור  עינת 
בבישול בריא בשת”פ 
השף  הררי  ישי  עם 
חברת  של  הראשי 

התעופה הלאומית

ממרחי  לקטגוריית  נכנסת  עלית 
ומפנק,  חדש  מוצר  עם  הפרימיום 
זמן. הטעם המוכר של  ממרח פסק 
החטיף האהוב עכשיו בממרח אגוזי 

וקקאו  לוז 
ם  ק ר מ ב
 . י ת פ י ט ק
 : ת ו ר ש כ
העדה  בד”צ 

החרדית

רשת  לונדון,  ליה 
האישית  ההלבשה 
לקניון  הגיעה  האהובה 
 tlv גינדי  האופנה 
היוקרתי אשר רק החנויות 
בישראל  ביותר  הטובות 

זוכות להגיע אליו

 LIAT GILAD jewelry קולקציית   
התכשיטים  פסגת  את  מהווה 
בליטוש  לאישיותך  המותאמים 
קטנות.  ובמהדורות  ידנית  ועבודה 
תכונות  עם  מרפא  אבני  בשילוב 
תיפתח  ב-13.7.2017,  אנרגטיות. 
תערוכתה החדשה של ליאת גלעד - 
‘Memory Mark בגלריה פריסקופ

 WELEDA הטיפוח  מותג 
החתלה  קרם  להציג:  גאה 
נטופית לבנה מסדרת בייבי 
למניעה  לתינוקות  דרמה 
חיתולים  בתפרחת  וטיפול 
רגיש  יבש,  אדמומי,  בעור 
ומגורה במיוחד המכיל שמן 
שומשום, שמן שקדים ושמן 
קוקוס ממקור אורגני. מחיר: 

₪ 69.90

CANNARA  הוא מותג חלוצי בתחום 
שמורכב  הטבעית  הקוסמטיקה 
משמן זרעי קנביס – המפ. בשלב זה 
פותחו 6 מוצרי פרימיום לטיפול בסוג 
עור ייעודי ובנגעי עור: קרם פנים אנטי 

אייג’ינג, סרום לכל סוגי העור ועוד

 SALE עם  ישראל  איקאה 
עד  שיתקיים  הגדול  הקיץ 
פריטים  אלפי  ביולי   23 ה- 
החנות  מחלקות  מכלל 
בהנחות  בסייל  ישתתפו 
כורסא   .50% עד  של 
מקורי:  מחיר   -  BKERO

695 ₪ מחיר סייל: 495 ₪

היוקרה  למותג  חדשה  שעונים  קולקציית 
VERSACE המשווקת בישראל ברשת הבורסה 

לתכשיטים ב-15 סניפיה ברחבי הארץ

להשיק  שמחה   SABON הקיץ,  גם 
כל  שיהפכו  מוצרים  קולקציית 
ומלאה  מפנקת  לחוויה  חופשה 
ואווריריים  קלים  מבדים  בסטייל 

ובגוונים צבעוניים חזקים וקייצים

רשת ורדינון, מציעה לקיץ 
חוף  מגבות  קולקציית 
מצעי  מגוון  אופנתית,  
ולנוער   לילדים  ג’רסי 
עם  לישון  שאוהבים  ולמי 
 -  COOL AIR ה-  מזגן: 
שמיכות המזגן החדשניות 
במחירים שאסור לפספס

 Novel collection המותג
מציג: סט קוביות קפואות 
לקירור  רב-פעמיות 
זמן  לאורך  משקאות 
הסט  לדללם.  ומבלי 
כולל 6 קוביות להקפאה 
מחיר:  נוח.  נשיאה  ותיק 
במגוון  להשיג:   .₪  70

רשתות כלי בית 

המקצועיים  הטיפוח  מוצרי  בשורת 
כמו  המעוצבים  לתלתלים 
עם  לישראל   מגיעה   – במספרה 
המקצועית  הלחויות  סדרת 
פורמולה  נטורל  מבית  והייעודית 
הכוללת 3 מוצרים: לתלתול מעוצב 
ומשוחרר  פתוח  לתלתול  ומוגדר, 
ולהורדת נפח ולתלתול טבעי, רענן 

ומלא ברק. מחיר ליח’: 29.90 ₪

הפריזאי  האיפור  מותג 
מציג   BOURJOIS PARIS
מבצעים אטרקטיביים לחודש 
קונים  ובנוסף,   2017 יולי 
ב-99  בורז’ואה  מוצרי  ממגוון 
תיק  ומקבלים  ומעלה   ₪
איפור אופנתי במתנה. להשיג 

בלעדית בסופר פארם

ומשתלם  ענק  במבצע  הסטוק  רשת 
ביותר לחודש יולי: חודש ללא מע”מ על 
כולל  הרשת.  סניפי  בכל  המוצרים  כל 
כפל מבצעים!  בתוקף עד ה- 31/7/17

 Sheek.Me של  האופנה  ירידי 
 ,Fashion199# גאה להציג את
יריד מעצבים יוצא דופן המנגיש 
את האופנה הישראלית להמונים 
מתוצרת כחול –לבן שלא עולה 
על מחיר של 199 שקלים. היריד 
18/7- התאריכים  בין  יתקיים 

19/7 ברחוב זבולון המר 4 פינת 
מנחם בגין מהבוקר עד הערב

“כצט”  התרופות  חברת 
משחת  משיקה:   )CTS(
“טפטפים”  השיניים 
מרענן  אננס  בטעם 
מיוחדת  במהדורה 
והחופש,  הקיץ  לחודשי 
באריזה מוגדלת ובמחיר 
מיוחד. מחיר: 5 ₪ בלבד

חדש בישראל: U- Pixel מותג בינלאומי 
המציע מגוון תיקים ואביזרים המבוסס 
על אמנות הפיקסל. על גבי המוצרים 
נקודות  הכולל  סיליקון  לוח  ישנו 
בולטות )כמו במשטחי לגו( כאשר עליו 
ניתן להלביש דסקיות סיליקון בצבעים 
שונים ולעצב את המוצר איך שרוצים. 

www.upixel.co.il :לפרטים

“ד. קרמר” משיקה בישראל את 
המתכלה  המשחקים  המותג 
Fischer Tips - משחק יצירה 
ממוחזרים,  מחומרים  העשוי 
ע”י  שנדבק  ומתכלים  טבעיים 
 ₪  20-90 מחירים:  טווח  מים. 

בפארמים ובחנויות הילדים 

 -PHYTO PARIS
השיער  מותג 
מצרפת  היוקרתי 
את  השיק 
“פיטוסדראט”   
ייחודי  שמפו 
בשיער  לטיפול 
שמן. מחיר:  70 ₪

גל  התכשיטים  מעצבת 
קולקציית  קופרמן מציגה את 
נישואין  WO/MAN - טבעות 
בהשראת  שעוצבו  ייחודיות 
 - חנות  אנשים.  בין  חיבור 
www.kuperwoman.

etsy.com

עונה  עם  קומפורט  ליידי 
36- מידות:  מטאליקה  של 
 ₪  130 מחירים:  טווח   42

לסניקרס ועד 460 ₪ 

למדת פיתוח/ בודק תוכנה ולא הצלחת למצוא עבודה?

בערב הזה תקבל את כל התשובות

איש הייטק

הערב לגברים בלבד  |  ההרשמה חובה!  לפרטים והרשמה: 
yaridhitech@gmail.com |  03-7707300/1 

הערב יתקיים אי״ה ביום שני כ"ג תמוז 17.7 בשעה 19:30
במרכז הכוון תעסוקתי, רח׳ הירדן 31, בני ברק

אל תפספס את הזדמנות חייך!
ערב חשיפה לעולם ההייטק 2017

ערב גדוש ועשיר | טיפים והכוונה | סיוע בהשמה | בדיקות התאמה

עולם ההייטק מחפש את 
החשיבה הלימודית שלך!

18,000 ₪ בחודש!עכשיו גם אתה יכול להרוויח
מבלי לוותר על הערכים הרוחניים מהיום אפשר להשתלב בהייטק



פרס בני-ברק

תורנית
לספרות 

העירייה מכריזה בזה על קבלת הצעות
לפרס בני ברק לספרות תורנית

ע"ש מייסד העיר וראש העירייה הראשון,

רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל.
הפרס יוענק אי"ה במעמד חגיגי, ביום ראשון, כ"ה בתשרי ה'תשע"ח,

יום הזיכרון למייסד העיר,
בהשתתפות רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור.

הספר המוצע לקבלת הפרס יכיל חמישה גיליונות דפוס, לפחות, 
ויוגש בארבעה עותקים. כמו"כ בתנאי שיצא לאור בשלוש השנים 
פרס  בגינו  הוענק  ולא  הפרס  חלוקת  תאריך  שלפני  האחרונות 
יוחזרו  לא  לועדה  שישלחו  הספרים  עותקי  למחברו.  קודם 

לשולחיהם. מספר הזוכים יהיה נתון לשיקולה של הועדה.

רבי ברוך דב פוברסקי,  - הגאונים הגדולים:  ועדת הפרס  חברי 
הדיינים  מחשובי  שפרן,  מנדל  מנחם  רבי  פוניבז';  ישיבת  ראש 
ביה"ד  חבר  בן-שמעון,  שלמה  ורבי  התורה"  "נועם  ישיבת  וראש 

הרבני הגדול.

את ההצעות יש לשלוח אל אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה,
רחוב ירושלים 58, בני-ברק, לא יאוחר מיום חמישי, י"ט בתמוז ה'תשע"ז.

בברכה,
חנוך זייברט
ראש העיר

בס“ד

האגף
לשירותים 
חברתיים

 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

מזמין אותך להרצאתה של

גב' יעל זלץ
יועצת ארגונית, מומחית בתחום איזון בית-עבודה

בנושא:

ניהול זמן
כיצד את –בת הזוג, האמא, הסבתא, האשה  העובדת

והמטפלת גם  בהורה או בן זוג קשיש תצליחי לנהל את זמנך 

באופן היעיל ביותר.

ההרצאה תתקיים אי"ה ביום ראשון, כ"ב בתמוז תשע"ז ( 16/7/17 )
בשעה 19:00, בבית הפיס לגיל הזהב, רחוב בעל התניא 34, בני ברק.

- כניסה חופשית - 

מרכז שקד
תמיכה וסיוע לבני משפחה המטפלים בזקן

מרכז שקד

המרכז פועל בימים ב', ד', ה' 2.30-8.30, יום ג'  18.00-11.00
shakedbb10@gmail.com :טל' 03-6186832 | 03-5092957 | מייל

דברי ברכה:

ראש העיר הרב חנוך זייברט שליט”א
אליהו עובדיה מנהל מרחב בני ברק מכבי

ד”ר אלון אידלשטיין מומחה ברפואת משפחה מכבי
גב’ איילת מייזנר מנכ”לית עמותת מהיום

יחזקאל אסחייק
בנושא רפואה מונעת

בס”ד

ביום שלישי כ”ד תמוז 18/7 באודיטוריום העירוני “משואות”
  רחוב ירושלים 1 בני ברק, בשעה 8:30 בערב בדיוק

אל תחמיצי את ההזדמנות!!!

ZZ

ZZ

  ערב בריאות ענק לנשים

חיים בריאים כהלכה

עיכול נכון הוא

הבסיס לחיים

ירידה במשקל 

ומניעת עצירות

מעקב בדיקות דם 

D חשיבות ויטמין

הרחקת ה”מזיקים” 

ומניעת סכרת 

חופשיתהכניסה

בחיים ישנם דברים רבים שאינם בשליטתך. 
מוגש לך בזה קובץ הנהגות לשמירת הבריאות על פי התורה 

והרפואה המודרנית, אשר יעזור לך שבריאותך לא תהיה אחת מהם.

יחזקאל אסחייק

חיים בריאים
כהלכה



י”ח - כ’ בתמוז
תשע”ז           

12-14/7/2017 
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מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

אופקים

דירות 
למכירה

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

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

לפרסום
03-6162228

 מציאה בשכון ג', 
ביהודית, דופלקס, 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,150,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

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

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

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח, גמיש, ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

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

+מחסן+גג גדול, 
לדירה חניה בטאבו, 

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

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

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק-5 בניין 

חדש, 215 מ"ר ומעליו גג 
צמוד 200 מ"ר, כולל מחסן 

וחניה, 4,500,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

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

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)28-28(_____________________________________________

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

2 חד', 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________ 4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

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

ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

וילות ובתים

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

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

_____________________________________________)25-29(י.ד. נכסים, 054-4651233

 חדשה בקרית הרצוג, 6.5 
חד', ק"א ע"ע + 4 מזגנים 

חדשים + סוכה, אפש' 
החלפה לדירה זולה

054-8402332)26-27(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, דירת 
5 חד', מחולקת ל- 2 דירות, 
משפצת ומושקעת, כ- 100 

מ"ר, 1,790,000 ש"ח, גמיש, 
052-3440078)24-27(_____________________________________________

 בבר אילן, בבנין מטופח, 
בית 4 חד', משופצת, 

1,260,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)28-28(_____________________________________________

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

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

וילות ובתים

דופלקסים

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

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

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

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

050-4720326)27-30(_____________________________________________

 במגדל המים סמוך 
לנחלה ומנוחה, דופלקס 5.5 

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

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

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

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

052-4834706)27-30(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

 4 חד', מרכזי ושקט, 
85 מ"ר, ק"ג משופצת, נוף, 

מחסן, 430,000 ש"ח.
_____________________________________________)28-28(א. פנחסי 03-5799308

בית שאן

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

שוק הנדל"ן. שי,
050-3133287, ישראל,

052-3251213)28-28(_____________________________________________

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

+ 2 מחסנים מושכרים בכ- 
_____________________________________________)28-28(6,000 ש"ח, 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון! 3 חד', מושקעת + 
מחסן, נוף, אופ' להרחבה, 

1,300,000 ש"ח גמיש!
052-5752500)28-28(_____________________________________________

 3 חד' + גג בטאבו, 
אזור מעולה, מחיר מציאה, 
1,300,000, גמיש. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן. שי, 

050-3133287, ישראל,
052-3251213)28-28(_____________________________________________

 3 חד' בבעלי התוספות, 
1,280,000, גמיש. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן. שי, 

050-3133287, ישראל,
052-3251213)28-28(_____________________________________________

באר שבע
 בהזדמנות דירת 4 חדרים, 

קומה ראשונה, מושכרת ב- 
2,600, רק 710,000 ש"ח.

_____________________________________________)28-28(052-7731832, רומן

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

_____________________________________________)W)28-28 נדל"ן, 052-5914047

 בהזדמנות!!! באזור 
המתחרד דירות זולות. רימקס, 

02-5356868)28-28(_____________________________________________

 וילה ענקית בסיני, 6 
חד', 2 יח' הורים + יח' דיור 

גדולה נוספת! W נדל"ן, 
050-3333505)28-28(_____________________________________________

+5 חדרים

 באיזור המתחרד, 4 חד' 
במחיר מציאה, 850,000 ש"ח, 

מיידי! W נדל"ן,
050-3333505)28-28(_____________________________________________

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

02-5356868)28-28(_____________________________________________

 בית-שמש הוותיקה ברח' 
הרצל, 3 חד' בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)28-28(רימקס, 02-5356868

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

ילדים או קליניקה. מפתח 
במשרד תיווך אשכנזי  

03-5791770)28-28(_____________________________________________

 3 חד' בחנקין, סוכה 
מהסלון, שמורה יפה, 

ק"ב, עם מעלית, 
פרטים בתיווך אשכנזי  

03-5791770)28-28(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא, 130 
מ"ר, מחולקת לדירת 3ח' 

+ יחידת דיור גדולה, ק"ב + 
מעלית, 2,280,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)28-28(_____________________________________________

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

חד', 1,180,000.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)28-28(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבנייה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים החל 

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)28-28(_____________________________________________

 לזריזים! בז'בוטינסקי, 
2.5 חד', 1,199,000 

ש"ח. *ברבי עקיבא 4 
חד' + סוכה **ביונתן, 
3 חד', ק"א, מטופחת. 
*בטבריה, 3 ענקית + 
אופציה. **בסמטאות 

הרב שך, 2 חד', כחדשה. 
*"אלוני נכסים"
052-7610603)28-28(_____________________________________________

 למשקיעים רציניים 
בשבטי ישראל, ק"א, 

כ- 80 מ"ר מחולקת ל- 3 
ומושכרת ב- 7,650 + 2 

יחידות דיור - בבניה קלה, 
מושכרות ב- 5,000 ש"ח, 

סה"כ 12,650 בחודש, תשואה 
מעולה, 1,850,000 )משכנתא 

בסביבות 400,000 ש"ח( 
לל"ת, 054-3053211,

054-8474528)28-29(_____________________________________________

 בלעדי! בהר השלום, 
בית פרטי 600 מ"ר, בנוי 6 
קומות, ניתן לחלוקה, פיר 

מוכן למעלית, חניה כפולה, 
משופצת חלקית, נוף, 

6,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית! דו משפחתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 
במגרש 4,000,000 ש"ח 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)28-28(_____________________________________________

 בשיכון ג' קרוב לחזו"א, 
פנטהאוז בבניה, 177 מ"ר 

+ גג מוצמד, ק"ד + מעלית 
+ חניה, חזית, 3 כ"א, קומה 

שלמה, מפרט עשיר. א.פנחסי, 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בבנייה בגולומב, פנטהאוז 
5 חד', קומה רביעית, 

3,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בבנייה במרים-הנביאה, 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

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

052-3344721 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

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

054-2545420 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 לא יאומן! ענקית, 
באבן שפרוט 2 + 3 + 

גג, 200 מ"ר, משופצת, 
2,400,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)28-28(- מתווכים" 03-5701010

 בהזדמנות באזור נורוק, 
ד.גג ענקית + אפשרות 

חלוקה, חזית, 1,790,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים" -03

053-3128884 ,5791514)28-28(_____________________________________________

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

ענקית, יפהפיה, 150 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514

 למבינים! בשיכון-ג' 
דופלקס, חדש מושקע! יפה 
וענק! 6 ח' + מרפסת ענק! 

3 כ"א, 4,200,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)28-28(_____________________________________________

 בשיכון-ג' דופלקס 4 
חד', 105 מ"ר אופציה 

להרחבה, משופצת 
מהיסוד. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)28-28(בועז' 052-3500040

 בהמכבים, דופלקס 4 
חד' + סוכה, ק"ד ללא, 
110 מ"ר, 1,550,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)28-28(_____________________________________________

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

דירת-גג )דופלקס(, 
כ- 190 מ"ר, 5 חדרים 

+ גג גדול, ק"ד + 
מעלית + 2 חניות 

מקורות, 2,450,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בלעדי באזור חרל"פ, 
דופלקס 7 ח', 220 מטר + 

מעלית + חניה, 2,900,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)28-28(_____________________________________________

 בירושלים, דופלקס 
5.5 חד', ק' ב' ואחרונה, 
160 מ"ר, חזית, מרווח 
ושמור, ב- 2,550,000 

ש"ח. דלוקס נכסים,
052-8555594)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
דופלקס 6 חדרים, 

מושקעת, כ- 200 מ"ר 
הכנה ליח"ד. 'אפיקי-

נדלן-בועז'
054-8474843)28-28(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי אזור דב 
גרונר בבנין חרדי, דופלקס 

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

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

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

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

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)28-28(נכסים" 03-5791514

 בשיכון ג' במיקום 
פסטורלי!! 5 חד' בנין חדש! 
ק"ב, חזית + מעלית, מיידי, 

2,480,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! במנחם 
ענקית, ק"א, 5 חדרים, 

120 מ"ר + סוכה 
על רלסים, 3 כ"א, 

מטופחת, 2,120,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 5 חד', 
ענקית, 131 מ"ר, ק"א, חזית, 

מצב טוב + חניה, ניתנת 
לחלוקה בקלות, 2,350,000 
_____________________________________________)28-28(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

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

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)28-28(אדוארד

 לגור ולקבל תשואה! 
באבוחצירא, 5 חד', 

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

03-5701010)28-28(_____________________________________________

 באזור לנדא! בבנין קטן, 
איכותי, 6ח', ק"א, חזית 
+ מעלית + א. חלוקה, 

2,680,000 ש"ח.
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

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

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! באזור חברון, 5 
חד', גדולה, משופצת כחדשה, 

ק"א, חזית, 4 כ"א + חניה. 
_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

גינה גדולה, 3,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות בקרית 
הרצוג, 4.5 חד', 

מושקעת, כ- 115 מ"ר, 
משופצת מהיסוד + 

מרפסת שמש וסוכה + 
מחסן גדול בנוי למטה, 

ק"ג בלי מעלית, רק 
1,620,000 ש"ח. תיווך, 

050-9777755)28-28(_____________________________________________

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

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

03-5799308)28-28(_____________________________________________

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

אופציה גדולה להרחבה, 
1,780,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
4 חד' + מרפסת שמש, 110 

מ"ר, ק"א, חזית, מיקום מצוין, 
2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

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

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

2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 קליין, שדכן הנדל"ן. 
***בבלעדיות*** בהבעל שם 
טוב, קומה 1, חזית, 3 כ"א, 

כ- 110 מ"ר, 2,200,000 
ש"ח. בהראשונים מחולקת, 

כ- 80 מ"ר, מעלית + ממ"ד, 
1,800,000 ש"ח, מגוון 

השקעות בקריות ונצרת, 
053-3134567)28-28(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', ק"ק ברחוב 
הירדן, משופצת מהיסוד, 
100 מטר, חזית + רשיון 

ל- 22 מטר, 1,790,000. תיווך 
_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב, 054-5500263

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

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בסוקולוב, 4 חד' + 
סוכה, ק"א, מדהימה 
ויפה, 80 מ"ר. 'אפיקי-

נדל"ן-בועז'
052-3500040)28-28(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 100 
מ"ר, ק"ב, 4 חד', מטבח 

גדול, מושקעת ברמה.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)28-28(_____________________________________________

 בנויפלד, 4.5 חד', 
מעוצבת ברמה גבוהה, 

105 מ"ר + סוכה + 
יח"ה, ק"ב. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)28-28(בועז' 052-3500040

 התחלנו לבנות! 
בגולומב, 4.5 חד', ק"א, 

גדולה וחזיתית. תיווך-
ישוב-הארץ,

,03-8007000
052-3344721)28-28(_____________________________________________

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

מעלית, חזית, משופץ. תיווך, 
050-4144602)28-28(_____________________________________________

 הקודם זוכה! במרום 
שיר, כ- 4 חד', מפוארת, 
90 מ"ר + סוכה ומרפסת 

+ נוף מדהים עד לים + 
מחסן מושכר וחניה, רק 

ב- 1,995,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)28-28(נכסים, 050-4177750

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

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

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בדניאל, 100 מ"ר, 
חזיתית + אופציה להרחבה, 

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 באנילביץ 4 חד' 
יפהפייה, חזיתית, בניין חדיש, 

2,300,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בחברון, 4 חד', משופצת 
ברמה גבוהה, 3 כ"א, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! בגוטמכר 
אחרונה!! בגמר בניה, 
4 חדרים, 100 מ"ר + 

מ.שמש, קבלן אמין, רמה 
גבוהה, ק"א + מעלית 

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

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 באבן גבירול, 4.5 חד', 
95 מ"ר, ק"ג, חזית + סוכה, 
מצב טוב, 1,750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

053-3128884)28-28(_____________________________________________

 באזור טבריה/הרצוג, 4 
ענקית! סלון ענק, מרפסות, 

ק"ג, אחרונה 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514



י”ח - כ’ בתמוז תשע”ז  12-14/7/2017 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(_____________________________________________

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

חיפה
 נווה שאנן, 7 ח', גינה + 

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

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

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

בטון, אופ' להרחבה בצד 
ובגג, 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

וילות ובתים

 דירה בירושלים בשמואל 
הנביא )דושנסקי( מינוס חצי 

20+40 מ"ר + טאבו, ירד 
המחיר - 1,250,000, ללא 

_____________________________________________)25-28(תיווך, 050-4125213

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

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

פתח תקווה

עמנואל

 בכפר אברהם, דירת גג, 4 
חד' + יחידת דיור גדולה, חניה 

ומעלית, 050-6925400.
_____________________________________________)FOX)25-28  נדל"ן

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 דירת 4.5 חד' 
בהמכבים, ק"ק,

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

 בבנייני משהב ברח' 
מנחם באזור ביה"כ 

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

מעלית, כולל חניה 
מקורה, 1,700,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

להרחבה, שכונה חרדית 
שקטה ואיכותית וכן דירות 

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

 ק"ק הכל חדש, ניתנת 
לחלוקה בקלות, תשואה 

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

~ פרויקט עין חנוך ~

בס"ד

למכירה דירות חדשות! 
לכניסה מיידית

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

הרחוב סגור לתנועת רכבים בשבתרחוב סגור בשבת

דירת גן 4 חדרים
דירת 5 חד' עם מרפסת

6 חד' דופלקס עם מרפסות

מפרט 
טכני 
עשיר

גני תקווה

נתניה
 ברח' יוספטל, לאחר 

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

שמש 45 מ"ר, ק"ג, 
840,000 ש"ח, לל"ת, 

054-2000030)27-30(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

צפת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בחיים כהן, דירת דופלקס 
5 חדרים כולל יחידת דיור 

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

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

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

+5 חדרים

שערי תקווה

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

052-4200019)27-30(_____________________________________________

 תיווך. בהזדמנות, 4.5 
חדרים, קומה ב' עורפית, 

כ- 105 מ"ר משופצת אזור 
המכבים אבוחצירא, 1.63 

_____________________________________________)28-28(גמיש, 054-7477054

 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(_____________________________________________

 באיזור העיריה, 3 חד', 
ק"א, 95 מ"ר, מושקעת 

ומשופצת מהיסוד, 3 
כ"א פינוי גמיש, רק 

1,750,000 ש"ח. תיווך,
050-9777755)28-28(_____________________________________________

 ברש"י, 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"א, חזית, מטבח משופץ, 
אופציה להרחבה. *בבן זכאי 

3 חד', 75 מ"ר, ק"ב + חניה, 
מטבח חדש, 1,680,000 ש"ח. 

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

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

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)28-28(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטנסקי, 3ח', 
עורפית לב"ב, קומה ב', 

משופצת, 1,370,000. תיווך 
_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב, 054-5500263

 מציאה! בברוט, 3 
חדרים, קומה שלישית 
ואחרונה + מדרגות לגג 

מהבית למרפסת שמש! 
מיידי! רק ב- 1,280,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)28-28(_____________________________________________

 במנחם בגין קרוב 
לגשר, כ- 3 חדרים, קומה 

ג' ואחרונה + אופציה 
להרחבה בגג ובצד, 

מיידי! ב- 1,290,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות, 
בגניחובסקי, 3 חד', ק' 

ג', חזית, ב- 1,350,000 
ש"ח. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)28-28(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד', גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון, 
3 חד', גדולה ומשופצת, 

1,520,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות! בראב"ד 3 חד' 
במחיר מציאה! 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

1,630,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בדב-הוז, 3 חד' + 
אופציה, ק"א, חזיתית, 

1,290,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! באבן גבירול 
- סוקולוב, מחולקת, 
3 חדרים, 80 מ"ר + 

סוכה על רלסים 12 מ"ר 
+ יחידת דיור 20 מ"ר, 
משופצות ומושקעות, 

ק"א, 1,890,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! בפלמ"ח, 
3.5 חדרים במצב מצויין, 

כ- 90 מ"ר, חזית, ק"ב 
+ אופ' 1,490,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בלעדי במכבים, 3 ח', 82 
מטר, חזית לז'בוטינסקי רחוק 

מאוד מהכביש, 1,370,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)28-28(_____________________________________________

 תיווך. דירת 3 חדרים, 
כ- 65 מ"ר, קומה נמוכה 

ב"ב/פ"כ, אופציה להרחבה 
1.23 מיליון גמיש, הקודם 

זוכה, 03-5444815
_____________________________________________)28-28(052-2213344 דוד

 תיווך. דירת 3 חדרים, 
כ- 60 מ"ר, קומה א' עורפית, 

באזור השלושה, רק 1.48 
_____________________________________________)28-28(גמיש, 050-5765449

 ברח' יהודית, דירת 
3 חד', משופצת עם 

אופ' לעתיד של 35 מ', 
ק"ג, טאבו משותף, 

1,150,000. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

 במכבים, ענקית, 
3 חד', ניתן להפוך 

בקלות ל- 4 חד', ק"א, 
1,290,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)28-28(- מתווכים" 03-5701010

 בני-אברהם, 3 חד', 
ק"א + אופציה 70 מ"ר, 

בנין חרדי, 1,350,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב דנגור 12, 
דירת 3 חדרים, קומה 4, 65 
מ"ר + אופציה. דוד גרוס רי/

_____________________________________________)28-28(מקס ב"ב, 050-4122744

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

מ"ר. דוד גרוס רי/מקס ב"ב, 
050-4122744)28-28(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)28-29ח(053-3128884

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

כ"א, חזית, 1,290,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)28-28(אדוארד

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

בטון, 1,300,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)28-28(אדוארד

 בחברון, 2 חד' משופצת 
+ אופציה להרחבה, 

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

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

1,290,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)28-28(_____________________________________________

 באזור קוטלר, 2.5ח', 75 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,530,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)28-28(_____________________________________________

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

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 לדתיים בגני תקווה, 4 
חד', ענקית ומושקעת, ק.2 

ללא מעלית, 1,750,000 ש"ח,
050-3528252)28-28(_____________________________________________

 בית פרטי בטבריה-עילית 
110/370, נוף יפה וגינה 

מושקעת, 1,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28(052-7166160, ידידיה

 בית חדש ענק ליד קרליץ 
350/500 מחולק ל- 5 יחי' 
מושכרות, תשואה-גבוהה, 

2,500,000 ש"ח.
_____________________________________________)28-28(052-7166160, ידידיה

 בית חדש ויוקרתי, 
215/415 + זכויות בנייה קרוב 
_____________________________________________)28-28(לקרליץ. 0527-166-160 ידידיה

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן בשיכון ד', 

1,050,000 ש"ח, 60 מ"ר + 
אישורי בניה 90 מ"ר,

050-7344050)28-31(_____________________________________________

+5 חדרים

 בקרית שמואל, פנטהאוז 
חדש )קומה 4(, 5 חדרים, 170 

מטר + מרפסת ענקית + 
נוף, 1,550,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)28-28(רימקס, 050-2442446

 דירה ענקית ברחוב שז"ר 
- המבוקש, 160 מ"ר, 5 חד', 
משפוצת ומושקעת מהיסוד, 

פינתית + יחי' הורים + 
מ.סוכה + מחסן + נוף לים. 

_____________________________________________)28-28(052-7166160, ידידיה

3-3.5 חדרים
 ברחוב תנא נחום, דירת 
3 חדרים, 100 מטר קומת 
כניסה, משופצת, 560,000 

ש"ח, מצויינת להשקעה. 
_____________________________________________)28-28(רימקס, 050-2442446

 למשקיעים, 3.5 חד', 86 
מ"ר, ק"ק, מושכרת לטווח 

ארוך, 450,000 ש"ח.
_____________________________________________)28-28(052-7166160, ידידיה

1-1.5 חדרים
 במרכז העיר, מרחק 

הליכה מהכנרת, דירת חדר, 
30 מטר, 265,000 ש"ח, 

גמיש, מצויינת לנופש. רימקס, 
050-2442446)28-28(_____________________________________________

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

מחסן וגינה 200 מ"ר היקפית 
לנוף + 2 יחידות דיור ואופצ' 

לנוספת, במחיר דירה!!! תיווך 
_____________________________________________)28-28(מאור, 02-5730077

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

בבית ערבי דו קומתי, 3 חד', 
85 מ"ר + מרפסת 25 מ"ר, 

לשימור, ק"א ואחרונה, מגרש 
459 מ"ר, בחלקה זכויות בניה, 
המבנה כלול בתוכנית תמ"א 

38, ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 
02-5730077)28-28(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 5 חד' 
דו-פלקס + גינה 30 מ"ר + 
אופציה, נוף, כ"פ, בטרומן 

2,100,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים: 02-571-3375

 בגבעת זאב, בית בודד 
חדש! במיקום מעולה וגישה 

נוחה, 270 מ"ר בנוי, גינה 
180 מ"ר, סלון גדול, חדרים 
מרווחים ויחידת דיור 3 חד' 

מניבה. תיווך מאור,
02-5730077)28-28(_____________________________________________

+5 חדרים
 בגבעת זאב, בבנין 

איכותי, אבן! 5 חד' + פינת 
אוכל וחניה, יח' הורים, 

כחדשה, ק"ב, מעלית, מתאים 
גם למבוגרים/נכים. תיווך 

_____________________________________________)28-28(מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב, שאול 
המלך, קוטג' 6 חד' + מרתף, 

גינה וחצר גדולה, שקט, 
גישה נוחה ותב"ע מאושרת 
לקומה נוספת. תיווך מאור, 

02-5730077)28-28(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 גבעת זאב משה"ב, 

פינתית, 4 חד', מרווחת + 
מרפסת סוכה לנוף, כוללת 

יחידת הורים, ק"ג + מעלית, 
הסקה דירתית, 1,600,000 

ש"ח בלבד! תיווך מאור, 
02-5730077)28-28(_____________________________________________

 גבעת זאב המבוקשת, 
כניסה פרטית לדירת גן, 4 חד' 
+ גינה 100 מ"ר ויחידת דיור 2 
חד', בבנין קטן מרכזי ושקט, 
מיידית! במחיר קטן!!! תיווך 

_____________________________________________)28-28(מאור, 02-5730077

 רמות א, צבי הרץ, כניסה 
פרטית לדירת גן, 3 חד' גדולה 

+ פינת אוכל וגינה 60 מ"ר, 
משופצת כחדשה, פרטיות, 
גישה ללא מדרגות, לזריזים! 

_____________________________________________)28-28(תיווך מאור, 02-5730077

 גבעת זאב דרום, בניין 
אבן! 3.5 חד', 95 מ"ר, חדרים 

גדולים + מרפסת סוכה 
גדולה לנוף + מחסן והסקה, 

ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 
02-5730077)28-28(_____________________________________________

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

ת.ב.ע., 1,590,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים: 02-571-3375

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

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,620,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים: 02-571-3375

נתיבות
 3 חד', 60 מ"ר בנוי, 

קומה 2 מתוך 3, יש 
ברכה על הבניין, הבאבא 

סאלי זצ"ל התגורר בו 
בחייו... 590,000 ש"ח. 

יוסף, 053-7203695 
_____________________________________________)28-28("תיווך-יעקב"

 בן יהודה, 155 מ"ר, 
דירה בקומה ומיוחדת + גג, 

2,500,000 ש"ח,
050-3528252)28-28(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת גג גדולה עם יחידת דיור 

_____________________________________________)28-28(מושכרת, 050-6925400

 דופלקס 6 חד', ק' ג' ו-ד', 
2 דירות נפרדות, 2 מ.שמש 

סוכה וממ"ד. 052-3506176, 
רחלה. 052-3524841, אסתי 

_____________________________________________)28-28(ג'ובני יזמות נדל"ן

 בהרצל, 5 חד', ק' ב', 140 
מ"ר, חדר מתבגר, מ.שמש 
ומעלית שבת, 1,850,000 

ש"ח. 052-3506176, רחלה. 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות נדל"ן

 בנווה גן ברוריה בת 
תרדיון, ק' ב', מעלית, מחסן, 

2 חניות ומ.שמש 14 מ"ר, 
2,200,000 ש"ח.

052-3506176, רחלה. 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות נדל"ן

 5 חד', משופצת, גג ענק, 
חניה, ללא מעלית, מרווחת, 
מדהימה, 1,650,000. רחלה, 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות ונדל"ן

 בעין גנים השקט, 4.5 
חד' + מעלית, מושקעת, 

050-3528252)28-28(_____________________________________________

 בליברכט ק' א' משופצת, 
מעלית וחנייה, 1,480,000 

ש"ח. 052-3506176, רחלה. 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות נדל"ן

 דירה ברחוב פרנקפורטר, 
3.5, 80 מ"ר, ק"א, משופצת, 

,077-2050410 .1,340,000
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)28-28(אדוארד

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

050-3528252)28-28(_____________________________________________

 בהדר גנים, 3 חד', ק'1, 
_____________________________________________)28-28(ללא מעלית, 050-3528252

 בקרית אונו בישמח 
משה בהרי יהודה, ק"ד + חצי 

חדר נוסף ומחסן 114 מ"ר, 
1,675,000 ש"ח.

052-3506176, רחלה. 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות נדל"ן

 בהרצל )ליד לומז'ה( ק"ג, 
גדולה כ- 75 מ"ר, מיידית, בניין 
חרדי ברובו, 1,155,000 ש"ח, 

050-4811122)28-28(_____________________________________________

 בהס ק' ב' מהקרקע, 
חזית, 2 מ.שמש, 1,180,000 

ש"ח, מיידי. 052-3506176,
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות נדל"ן

 עמישב, דירת 2.5 חד', 
מצויינת לזוג או להשקעה. 
_____________________________________________)FOX)28-28 נדל"ן, 050-6925400

 תיווך אור, יעוץ, נדלן 
והשקעות, מבחר דירות 
למכירה בצפת והסביבה,

052-7670233)28-31(_____________________________________________

 מאור חיים, 5 ח', 
משופצת, קומה נוחה, 

מרפסת לנוף, 850 אלף, 
050-3202551)28-28(_____________________________________________

 בהרצל, 3 חד', קומה 
א', משופצת לרכישה 

מיידית, אזור מתחרד... 
600,000 ש"ח גמיש. 
יוסף, 053-7203695 

_____________________________________________)28-28("תיווך-יעקב"

 דירה להשקעה, 3 חד', 
75 מ"ר, משופצת, אזור 
חרדי, מחיר - 550,000. 

_____________________________________________)28-28(עומרי, 052-5413329

2-2.5 חדרים
 בעיר העתיקה, 2 חד', 

70 מ"ר, קרקע דק בנוי עתיק, 
_____________________________________________)28-28(750 אלף, 052-8045458

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

2,000,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)28-28(אדוארד

בני ברק

דירות 
להשכרה

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן
■ בנועם אלימלך, דירת 

גן עם גינה בק"א, 5 חד', 
משופצים, מפוארים 

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

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

 דירות חדשות בשיכון 
ה'! חדר, שניים, ושלוש, 
מפתחות אצל "אביחי - 
_____________________________________________)28-28(מתווכים" 03-5701010

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

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

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! ביונה )רמת 
גן(, בית פרטי, 6 חדרים, 

160 מ"ר, שמורה 
ומטופחת במפלס אחד 

+ גג ענק, פתוח על 
כל הדירה, ק"א, חזית, 

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

נכסים-והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228
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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

1-1.5 חדרים

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

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

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

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

 מציאה להשכרה 40 
מ', בר"ע ליד בי"כ של 

הרב שטרן, ק"ק, מתאים 
גם למשרד, 2,800 ש"ח, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

פתח תקווה

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

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

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

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

 4 חד' גדולים, ליד נתן 
הנביא ק"ד + מעלית, 

חזית + חניה בבן גוריון 
מול השלישות )בבינייני 
משה"ב( מיידי, 4,500 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר באזור תעשיה 
בבני-ברק, למשרד, 

חנות, מחסן ולכל מטרה. 
שרותים וחניה צמודים,

052-3087018)25-28(_____________________________________________

השקעות

בני ברק

 דירת 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

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

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

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

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

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

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

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

08-8683777)03-30(_____________________________________________

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

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

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

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
ומשפחות עד 8 נפשות,

052-7632474
052-7633683)17-28(_____________________________________________

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

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

 וילה לשבתות ובין הזמנים, 
ממוזגת חצר גדולה + 

מתקנים, נוף למירון,
052-7655090)25-28(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

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

חנויות

4-4.5 חדרים

 בעמי, 4.5 חדרים, 
משופצת וממוזגת + סוכה, 

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

 ביחזקאל, 3, חדשה 
ומושקעת, קומת קרקע לחצר, 

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

 יח"ד כחדשה, יפה 
ומרוהטת, בעיקר יחיד בהרב 

רוזובסקי, 1,750 ש"ח,
050-4113074)25-28(_____________________________________________

 באמרי חיים, חדר ליחיד 
או לפעילות שקטה, מרוהטת 

ממזוגת, לממושכת, מיידי, 
052-3632080)25-28(_____________________________________________

 בנעם אלימלך, לבודד/ת 
דירת חדר + אמבטיה, 

מרוהטת + מוצרי חשמל, 
מיידי, 03-5700880,

050-4101553)24-29(_____________________________________________

גני תקווה
 דירת גן, 5 חד' בגני 

תקווה, נוף סביון + 2 חניות, 
מחסן + רהיטים, בנוי - 160. 
גינה - 150, 054-3974254, 

054-3972920)25-28(_____________________________________________

מגדל העמק
 4 חד' מרווחת, בקריה 

החרדית, מקום נגיש לסוכה, 
מיידי, 1,950 ש"ח,

052-6233387)25-28(_____________________________________________

 הזדמנות אחרונה, 
זכות לדירה בשרון, שדה 

ורבורג, עולל עלויות בניה, 
388,000 ש"ח, חברת 

בניה ידועה,
050-5483322)25-32(_____________________________________________

 להשכרה בר"ג רח' 
סוקולוב, ק"ק, משופצת, 36 

מ"ר + 10 גלריה, לחנות, 
קליניקה, משרד, מכון יופי, 

_____________________________________________)25-28(וכד', 050-3720730

 להשכרה בפ.תקווה, 
משרדים, 180 מ"ר, מפוארים, 

בקרית מטלון, 60 ש"ח למטר, 
03-9232202 ,054-4888044)25-28(_____________________________________________

 וילה מפוארת וחדשה, 
בריכה ונדנדות, חוויה שלא 
תשכח, למשפחות גדולות, 

050-4146708)25-28(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

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

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

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

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

 וילה חדשה, ממוזג, 
מתאימה למשפחות גדולות, 

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

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 2 יחידות דיור, 1.5 חד', 
מאובזרות, ממזוגות ומרוהטות 
ברבינו אשר, מיידי, 1,600 ש"ח 

_____________________________________________)26-29(כולל מים, 050-9734807

 ברמב"ם, יח"ד 25 מטר, 
קומה ב', חדשה ומרוהטת, 

2,000 ש"ח, מאחרי ט' באב, 
052-6160852)26-28(_____________________________________________

 לזו"צ בז'בוטינסקי עורפית 
1.5 חד', מרוהטת קומפלט, 

2,300 ש"ח כולל ארנונה ומים, 
052-7158998)26-29(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-29ח(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

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

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

חיספין

חצור הגלילית

 דירת נופש גדולה לבין 
הזמנים בחיספין רמת הגולן, 
_____________________________________________)26-29(מחירים נוחים, 053-3398550

 בית קרקע, 2 חד', 
מטבח מאובזר, מזגנים + 

מרפסת גדולה, נוף מרהיב, 
052-8982353)26-33(_____________________________________________  בעמק יזרעל, 5 חדרים, 

כחדשה, קומה ג' עם מעלית, 
ריהוט חלקי, מזגן מרכזי, 

050-5588838)27-28(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים דרך בן 
גוריון מול השלישית אזור דתי 

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

 4.5 חד', גדולים מאוד 
בק"ג עם ריהוט קומפלט 

ברח' בן זכאי ליד דסלר 
ללא מעלית, לתקופה 
ארוכה, 5,200 ש"ח, 

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

,03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

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

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 להשכרה, יחידת 
דיור חדשה, מרוהטת 
וממוזגת, במוהליבר, 

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

נתיבות

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

054-4346744 ,1.8.17)27-28(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)27-28ח(052-7396092

 למכירה בירושלים עסק 
של השכרת אופניים חשמליות 

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

 להשכרה בירושלים 
חנות לכל מטרה, 40 

מטר כולל רישיון עסק 
באיזור רוממה )סמוך 

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)27-30(למגורים, 050-4123655

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

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

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

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

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

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

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

058-3223320)27-28(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות, למשך כל ימות 

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

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

ימי חול, 054-8452365
,050-4121032
052-7606968
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

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

 בקרית שמואל, דירת 
נופש, 3 חד', מרוהטת, 

ממוזגת, נוף לכנרת, מיקום 
_____________________________________________)26-29(מרכזי. 052-7173469, יאיר

 דירת נופש, 4 חד', ק"ב, 
נקיה ומסודרת + נוף לכנרת, 

050-4145926)26-29(_____________________________________________

 דירת נופש חדש במרכז 
הקריה, 4 חד', נוף לכנרת, 

054-8475059)26-29(_____________________________________________

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

050-3406353)27-28(_____________________________________________

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

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

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

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

 דירת נופש 4 חדרים עם 
נוף פנורמי לכינרת, מאובזרת, 

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

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

_____________________________________________)27-29(צומת סירקין, 050-4119976

1-1.5 חדרים

מגדל העמק
שטח כ-500 מ“ר
חיפה רח‘ האורן

כ-500 מ“ר | מתאים גם למשרד
בית שאן - כ-900 מ“ר

נתיבות - מבנה מסחרי כ- 1000 מ“ר
אלעד - שטח מסחרי כ- 1500 מ“ר

ניתן לשלוח הודעה058-4154104

שטחי מסחר להשכרה
ברחבי הארץ

דופלקסים
 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. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בהראשונים )ר"ע( 
4 חדרים + מ.שמש, 
סוכה, ק"ד + מעלית 
+ חניה, 5,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא 
בבנין חדש, 4 חדרים, 
ק"ב, חזית, מושקעת 
+ מ.שמש + מעלית 
+ חניה, 6,000 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)28-28(_____________________________________________

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 באברבנאל, 3 חדרים, 
כ- 70 מ"ר שמורה 

ומסודרת, 3,300.
'אפיקי-נדלן-בועז'

,050-4156080
054-8474843)28-28(_____________________________________________

 בבן זכאי, 3.5 חדרים, 
ק"ב, חזית, שמורה כ- 
90 מ"ר + חניה, מיידי, 

4,500 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)28-28(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בכפר 
אברהם, 3 חד', משופצת, 

חדשה, לזוג, כניסה מיידית, 
050-6926400)28-28(_____________________________________________

 לב הנדל"ן בבלעדיות, 
3 חד', משופצת מהיסוד, 
מרווחת, כ- 90 מ"ר, ק"ג, 

3,950 ש"ח לטווח ארוך,
052-8933668 ,03-5757829)28-28(_____________________________________________

 יפיפיה, מרוהטת, לזוג 
צעיר בלבד, באיזור ויזניץ, 

2,250 ש"ח, מיידי
050-5677030)28-29(_____________________________________________

 בגבעת רוקח )שר(, 
יחידת דיור חדשה, 2 חד', 

קומה 2-, ריהוט חלקי, 1,900 
_____________________________________________)28-31(ש"ח, 054-8435566

 2 חדרים, מרוהטת 
קומפלט, מעלית, דו"ש, רחוב 
ירושלים, כניסה 15 לאוגוסט, 

050-9375052)28-28(_____________________________________________

 יפיפיה, 2 חדרי שינה )לא 
מרוהטת( כיוונים מצויינים, 

לתקופה ארוכה, במשולם רהט 
2,450 ש"ח, מיידי

050-5677030)28-29(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 רח' צפניה יח"ד גדולה 
וחדשה, ריהוט מלא, כניסה 

מיידית, 2,500 ש"ח,
054-7493007)28-31(_____________________________________________

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 בר אילן, 1.5, קומת 
קרקע, 2,800 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 3 חדרים בנתיבות ברחוב 
_____________________________________________)28-28(חזני, משופצת, 054-8454971

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)28-29ח(052-7396092

 מחפש דירת 1.5 באזור 
ירושלים, עדיף תלפיות או 

עמק רפאים, להשכרה/לקניה 
במחיר 870,000 מקסימום, 

_____________________________________________)28-29ח(טל': 058-3267660

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

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

ללא עמלה, 050-5765449, 
 למכירה במרכז ר'-עקיבא _____________________________________________)28-28(03-5444815, דוד

חנות בפסג', 1,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514

 רוצה לפתוח בבני-ברק או 
להתקדם לחנות גדולה יותר, 

בשביל זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות,

03-6138886 ,054-4980159)28-28(_____________________________________________

 חנות בסמוך לנחלת 
יצחק, ממש על הרחוב. 

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

052-3251213)28-28(_____________________________________________

 חנות, 32 מ"ר ברח' 
ירושלים / רבי עקיבא,  

חזית, כניסה מיידית, 
מפתח בתיווך אשכנזי  

03-5791770 ארי
052-5554201)28-28(_____________________________________________

 להשכרה חנות 200  
מ"ר, בחזו"א / דסלר 

,  חזית. תיווך אשכנזי  
03-5791770 ארי

052-5554201)28-28(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 בלעדי! למכירה, 
ברחוב ירושלים, חנויות 

פעילות, קרוב לר"ע. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)28-28(_____________________________________________

 להשכרה על ציר 
ז'בוטינסקי במיקום 

אסטרטגי חנויות 
בגדלים שונים. "אביחי - 
_____________________________________________)28-28(מתווכים" 03-5701010

מגרשים
 להשכרה באלעד שטח 
ענק של מאות מטרים לכל 

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

_____________________________________________)28-28(ישראל, 052-3251213

 ברשותינו משרדים 
בגדלים שונים במחירים 

אטרקטיביים ברחבי 
 BA בני-ברק. תיווך

יזמות, 054-4980159, 
03-6138886)28-28(_____________________________________________

 מציאה משרד מפואר, 
80 מ"ר במרכז העיר עם 
ריהוט, ק"א עם מעלית, 

 BA לכניסה מיידית. תיווך
יזמות, 054-4980159, 

03-6138886)28-28(_____________________________________________

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

_____________________________________________)28-31(ובריכה, 052-5228168

 דירת נופש בטבריה 
להשכרה לפי ימים, במחיר 

_____________________________________________)28-29(מיוחד, 058-7797817

 בקרית שמואל, וילה 4 
חדרים חצר גדולה! וממוזגת, 
7 דקות מהשטיבלך ולכינרת, 

052-7606968)28-31(_____________________________________________

 4 חד', מרווחת וממוזגת, 
נוף לים ולהרים, קרוב לטיילת, 

למשפחות/לקבוצות,
050-6515642)28-31(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות + יחידה 
+ חצר, בקריה החרדית,

050-4103173)28-31(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

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

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

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-01(_____________________________________________

 מציאה, מיידי, סוויטה 
במלון לב ירושלים, 3 חדרים, 

_____________________________________________)28-31(חודש תמוז-אב, 054-8480860

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)25-28(מדהים, 052-7170576

 להשכרה לשבתות 
ולתקופות קצרות, דירה גדולה, 

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

02-6421987)26-29(_____________________________________________
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הובלות והסעות

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

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

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

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

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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

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

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

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

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

ערד

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

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

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

■ "אחוזת נועם" - 6 דירות 
נופש, עד 30 מיטות, 
יוקרתיות, למשפחות/

זוגות, ממוזגת, ליד 
ת.מרכזית ועתיקה, חצר 

ענקית + נוף מרהיב + 
בריכה, נדנדות
052-5856465)29-28/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)21-30(_____________________________________________

 נופש בערד, מבצע, 
300 ש"ח לזוג לשישי/שבת, 

אפשרות לקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

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

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

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

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

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

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

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

נתניה

ספסופה

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

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

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

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

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

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

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 

 ,052-8723705
050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה
מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-27(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

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

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)19-31(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 

052-6024900)19-41(_____________________________________________

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

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

052-7154585)19-31(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

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

מירון

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

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

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

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה, מהודרים, מאווזרים 

ברמה גבוהה, ג'קוזי ומפרסת, 
052-2840299)21-28(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

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

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

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

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

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

 מבנה חדש- 
לשבתות חתן, שמחות 

ושבתות נופש כולל בית 
כנסת מפואר, בית 

מדרש, 2 אולמות, 2 
מטבחים, 48 חדרי 

שינה, חנייה וחצרות, 
 058-3232627

30-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

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

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

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

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

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 סוויטות מפוארות
רק 10 דקות מטבריה !!! עם 

ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 
_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

 "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, מבצע בין הזמנים, 

700 ש"ח במקום 1,000 ליום, 
למזמינים שבוע שלם

_____________________________________________)24-06/18(מ-י"ד-כ"א אב, 052-7623725

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

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

 בחד-נס צימר מפנק לזוג 
+ 2, ג'קוזי + נוף לכנרת + 

קרוב לביה"כ ואטרקציות.
_____________________________________________)24-35(אבי, 054-4623705

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

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

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

 בס"ד, נופש במעלות, 
דירה לבין הזמנים, נוף מהמם, 

_____________________________________________)25-28(לפרטים: 050-4295536, אבי

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף נפרד, גדול 

ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

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

 דירת נופש בצפת, קרקע, 
2 קומות עד 14 איש, גינה, 

מתקנים, ממוזגת.
_____________________________________________)25-28(054-2468261, אשר

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

 וילה 7 חד' ממוזגת + 
מתקנים לילדים, בריכה, צמוד 

לבית-כנסת ולסופר,
053-2827371)25-28(_____________________________________________

 3 צימרים בצפת על 
צלע ההר, נוף מדהים 

כולל בריכה.
_____________________________________________)25-28(053-5264272, אהרון

 מתחם יחידות ארוח 
סטודיו, מקום מרכזי, 

שקט ויפה + חצר, קרוב 
_____________________________________________)25-28(לעתיקה, 053-2303846

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

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

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

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

 בעתיקה בכיכר המגינים, 
דירות אירוח חדשות ומפוארות 

למשפחות ולזוגות + בריכה 
_____________________________________________)26-29(לילדים, 052-7642459

 לנופשים בצפון וילה 
למשפחות בצפת וצימרים 

בקרית שמונה, לפרטים:
052-2357579)26-29(_____________________________________________

 3 צימרים בצפת, על 
צלע ההר, נוף מדהים 

כולל בריכה
_____________________________________________)26-29(053-5264272 אהרון

 צימר חדש וממוזג, 
לזוג, בעיר העתיקה של 

צפת, מיקום מעולה, 
_____________________________________________)26-29(מומלץ!!!052-7153475

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

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

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

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

_____________________________________________)27-30(לזוגות, 04-6991856

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

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

 בעתיקה! מגוון דירות 
מדהיות במיקומים נוחים! לכל 

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

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

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

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

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

 מספר דירות נופש 
מדהימות עם נוף, מרפסת 

_____________________________________________)27-30(חצר, 058-3229944

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

 "יוסף הובלות" בכל חלקי 
הארץ, יש אפרות לעמסה 

_____________________________________________)27-30(עצמאית, 052-4864117

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

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

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

התקנת דלתות
 ברוך המתקין - מתקין 

דלתות פנים, מכירה והתקנה 
כל סוגי הדלתות, דלתות 

פנים/אקורדיון/פלדלת.
050-6391562

_____________________________________________)27-30(יעוץ ללא תשלום

 מתארגנת קבוצה 
ללימודי אנגלית על ידי 

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

לימוד אנגלית

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

מקלחת, פינות ישיבה ועוד... 
לקבוצות ומשפחות, פרטיות 

מוחלטת באווירה כפרית, 
מותאם לציבור הדתי/חרדי, 

052-3135105)28-35(_____________________________________________

 דירת נופש משופצת 
כחדשה באזור דתי, נקיה 

ומסודרת נוף פסטורלי להרי 
הגליל, גינה ענקית + בריכת 

שחיה מקורה, 052-7674166, 
058-7674166)28-29(_____________________________________________

 מבצע - דירת אירוח לימות 
החול, 400 ש"ח ללילה, לשבת 

- 400 ש"ח לזוג,
050-4770782)28-31(_____________________________________________

עמנואל
 דירה מקסימה ומטופחת, 

טובלת בנוף פסטורלי, 
ממוזגת, רק 270 ש"ח ללילה, 

052-7602522)28-35(_____________________________________________

 דירונת זוג + חמישה, 
קרקע, ללא שכנים, סמוך 

לעיר העתיקה, צופה לכינרת 
+ גינה גדולה, 052-8755530, 

04-6974126)28-31(_____________________________________________

 בהר כנען, וילה 5 חדרים 
ממוזגת, בריכה + נוף, 

טרמפולינה, עד 12 נפשות, 
050-3327788)28-31(_____________________________________________

  דירת קיט, 4 חדרים, 
מטבח מאובזר, ממוזגת, 

כ.נפרדת, לזוגות ומשפחות, 
12 ד' הליכה לעיר העתיקה, 

053-9662366)28-31(_____________________________________________

 דירות נופש, בלב צפת 
העתיקה, החל מ- 400 

ש"ח. יובל,
050-2777611)28-28(_____________________________________________

בעל תפילה
 חזן ותיק ומנוסה מחפש 

משרה לימים נוראים בהעל"ט, 
_____________________________________________)28-31(בשעות הערב: 09-8330175

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש

 "האחים ירושלמי" - 
שרותי צביעת דירות בגימור 

ובאיכות מעולה, פוליש 
מתנה, 050-4101236 )באזור 

_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

סת”ם

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

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

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

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

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

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

רפואה משלימה
 מוצרים לשלמות הבית 
מכל המינים לגברים ונשים, 

_____________________________________________)24-27(יעוץ חינם, 054-8518428

 שידוכי: "כל האמת", 
בהדרכת ר' שמואל בן עטר, 

_____________________________________________)24-27(ליווי אישי, 050-6398690

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

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

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

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

 עבודות צבע ושפכטל 
במחירים מוזלים בבני-ברק 

_____________________________________________)26-29(והסביבה, 052-2920921

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

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

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)29-28/17(_____________________________________________

דיקור | נר הופי 
מקצועית ומוסמכת 
תומכת לידה ומטפלת

   אסתר: 052-2229968

בלבדלנשים
עם ועולמו 6 )בית עופר(
23 שנות ותק 

רפדים

אבידות

שיפור הראייה
 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

שרותי נקיון
 שרותי נקיון ברמה גבוהה 

למוסדות ופרטיים, מעל 
20 שנות ותקן, איכות ללא 

_____________________________________________)25-28(פשרות. חיים, 052-5225756

 מקבלים עבודות ריפוד, 
כסאות, ספות, מזרונים 
במבחר בדים/דמוי עור, 

כמובן תיקוני נגרות. 
מבצע ריפוד מושב לכסא, 

_____________________________________________)27-30(80 ש"ח, 052-4227714

 אבד צמיד זהב היקר 
לבעליו באיזור ארמונות חן 

_____________________________________________)28-29ח(ב"ב, 054-8442627

 נאבדו תפילין בין חודש 
סיוון לתמוז על שם אביעד 

_____________________________________________)28-29ח(ב.צ, טל': 054-8472694

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

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

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 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(_____________________________________________
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יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

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

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

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

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-32(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

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

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

08-9278574 / 052-6779004
בהשגחת הבד“צ העדה החרדית

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)26-27ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)26-27ח(בתרומה, 054-8432271

 אם המקסר קנווד שלכם 
התקלקל נשמח לקבל את 

_____________________________________________)26-27ח(החלקים, 052-7614782

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)26-27ח(תורה, 054-8432271

 דרוש לנזקקים, מיטה 
נפתחת לב' מיטות, עמודון 

_____________________________________________)26-27ח(לספרים, 054-8410655

 דרוש למסירה ארון 
)שיתאים לספרים( בכל מצב 

_____________________________________________)26-27ח(שהוא, 053-3126053

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)26-27ח(בתרומה, 052-7396092

 מזגן חלון 1 כ"ס ב- 500 
+ מזגן 1.5 ב- 500 של 

אלקטרה, מתאים לסוכה, 
_____________________________________________)26-29(לאברכים, 052-2530036

 מחשב מיני נייד, מצב 
מעולה, 400 ש"ח,

053-3120620)26-26(_____________________________________________

 מחשב נייד + תוכנות 
במצב מעולה, רק ב- 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טלפון: 052-3281503

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מחשב נייח DELL מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-2421622

 בפ"ת: מקרר נורמנדה 
חדש + אחריות עקב קניית 
מקרר יותר גדול, צבע לבן, 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 03-9307308

 מסך 24", ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 ,850V דיסק השחזה חדש 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 300 ש"ח, 054-4273857

 רמקולים ענקיים, 300 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מגבר, 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תנור חדש, 40X60, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר עמוד חדיש, 50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 תנור אפיה מדגם בוש 
)BOSCH( נירוסטה תא 

אחד, כחדש, 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)26-27ח(052-8905416

 מחשב נייד + תוכנות 
- במצב טוב, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(טלפון: 052-4054469

 מקרר 500 ליטר אמקור, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 052-7674767

 ,J 430 פקס חדש ברדר 
דיו, דפים, 400 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 מסך מחשב דק, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 ,DVD מסך דק למכשיר 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 80 ש"ח, 052-7658245

 מסך עבה רגיל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
3 שנים בשימוש, חב' 

אלקטרה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מערכות רמקולים 
למחשב לוגיטק, צליל מעולה - 

_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח, טל': 050-2897977

 מדיח כלים קינג גדול, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מגפון, 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 פרוז'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנגל חשמלי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(חדש, 054-4273857

 מחבת ווק, 50 ש"ח, חדש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תמי 4, 200 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מצלמת קנון איכותית, 
מס' דגם 175 + נרתיק 395 
ש"ח )ב"ב(, 054-8589574 

_____________________________________________)26-27ח(בערב

 מכשיר עיסוי על בטריות, 
חדש מהאריזה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8480077

 הזדמנות! מייבש כביסה 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום, 

J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-5705546

 מצנם, 30 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

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

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

03-6749806)26-27(_____________________________________________

אוצרות חיים: 03-6880091, 050-3131740

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

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

בס"ד

טיול במפלי
רמת הגולן

מופע סטנדת עם
שלומי לניאדו

יום כיף
בלונה גל

מופע טלפתיה
וקוסמויות

שייט
קייקים

הקרקס
האפריקאי

מתנפחים

מופע מוסיקלי סוחף
על סיפור ירושלים

הפעלות ופרסים
לילדים

הופעות עם:

ועוד הפתעות...

בריכה מקורה בשעות נפרדות

אייל טויטו
ותזמורתו

בהשתתפות:
רגן

הרב מרדכי איפ

ן נון
הרב עמוס ב הרב שחר לוי

הנופש המושלם לכל המשפחה
100% פינוק

לנרשמים עד ה- 13/7/17 

הגרלה על 1000 ₪

יר
ע

ה
ד 

ה

החלה ההרשמה לראש השנה 

במלון המצודה צפת

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

 לארגון חסד דרוש 
בדחיפות רכב בתרומה או 
בתשלום סמלי וכן מחשב 

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

 מעוניינים לקנות אופני 
BMX במצב מצוין, מספר 20 

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

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

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

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

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

 מעוניין לקנות מכתב 
בחתימת הרבי מלובאויטש 

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

 דרוש למסירה פקס לר"מ 
בישיבה, באין מענה להשאיר 

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

 מחשב נייד IBM לנובו 
15 אינץ' לשימוש ביתי/משרדי 

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

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

 שעון חכם עם טלפון 
מוסיקה שעון מעורר ועוד 

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

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

052-2530036)26-29(_____________________________________________

 מכונת קפה תוצרת 
NESCAFE, חדשה באריזה, 

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

 מכונת כביסה במצב 
מעולה, 350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

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

_____________________________________________)27-28ח(054-9985503

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

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

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

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

_____________________________________________)27-28ח(054-8471042

 מכונת כביסה 
ELELTROLUX, במצב 

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

 מכונת כביסה 
ZANUSSI כחדשה, ב- 500 

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

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

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

 ברה"ע למכירה מקלדת 
אלחוטית באריזה + עכבר 

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

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

 מיקרוגל דיגיטלי 
"קריסטל" 23 ליטר, כחדשה, 

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)27-28ח(050-4196197

 רדיו דיסק מקורי הדש 
מפורק מרכב מאזדה 3, ב- 

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

 ארון לנעליים, 2 קומות. 
מאוורר רצפתי, גדול במצב 

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

 מכשיר להכנת שווארמה 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-3537660

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

_____________________________________________)27-28ח(052-7611936

 נטסטיק למחשב תומך 
כל הרשתות, 170 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7611936

ריהוט
 שני איכותי - ריהוט יד 

שניה קרוב לחדש שולחנות, 
מיטות משולשות ועוד, 

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

 ארון 1.80X75X50, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 054-4273857

 כסאות החל מ- 10 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שולחנות, 100-200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות משרד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שולחן פלסטיק מתקפל, 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 054-4273857

 ספריה לילדים, 250 ש"ח, 
ירושלים, חדשה,
_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח, כחדשה, ירושלים, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 כסא משרדי אורטופדי גב 
גבוה/נמוך, לבית/למשרד, 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 050-4119140

 פינת אוכל במצב טוב 
מאוד + 6 כסאות מרופדים 
מעץ בוק - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-5494443

 2 שולחנות אוכל נפתחים 
במצב מצוין כל אחד, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4919299

 קומודה לחדר הורים 
מפוארת ומיוחדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7156347

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

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים( 

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

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות, שמנת/

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

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

 מזרון קפיצים במצב טוב 
901.90X בבית-שמש, 250 

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

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

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

חודשים בשימוש אפשרות גם 
לשולחן, בהזדמנות, כמו כן 

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

052-4227714)27-30(_____________________________________________

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

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

 ארון לנעליים, 2 קומות. 
מאוורר רצפתי, גדול במצב 

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

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

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

 מעמד מעץ לתליית 
בגדים וכובעים, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

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

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

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

 מיטה מתקפלת עם 
סלוטים עץ + מזרון 10 ס"מ 

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

_____________________________________________)27-28ח(052-4076070

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

 8 כיסאות עתיקים לאחר 
פולייטור ורידוד, חדש כל כסא, 

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

 2 שולחנות אוכל נפתחים 
במצ במצוין, כל אחד 500 

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

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

_____________________________________________)27-28ח(054-4919299

 ארונית, 
164.5X38.5X61.5, צבע 

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

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

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

_____________________________________________)27-28ח(058-3250432

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

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 אבדה מצלמה לפני כחצי 
שנה, אדומה, קנון 710 + 

_____________________________________________)28-29ח(נרתיק תכלת, 03-5747454

 באלעד נמצא קורקינט 
בגינת חוני המעגל,

_____________________________________________)28-29ח(052-7126867

 אבד לפני חצי שנה ארנק 
ובו סכום גדול באזור שיכון 

ג' בבני-ברק, 054-8436056, 
_____________________________________________)26-27ח(03-6767360

 אבד לפני חצי שנה צרור 
מפתחות החשוב מאוד לבעליו 

באיזור שיכון ג' בבני-ברק, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8436056, 03-6767360

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)26-27ח(1-599-500-003

 אבד צמיד זהב בי"ז סיוון, 
כנראה באזור עזרא,

_____________________________________________)26-27ח(053-4108048

 נמצאה טבעת כסף 
בשבת הגדול ברחוב חזו"א, 

_____________________________________________)26-27ח(ב"ב, 050-7400577

 לפני כחודש נמצא שעון 
ברח' עמוס ירושלים, ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים,
_____________________________________________)26-27ח(058-3229696

 נמצא סכום כסף לפני 
פסח באיזור עזרא ב"ב,

_____________________________________________)26-27ח(053-3123681

 אבדה מצלמה בקו 450 
מטבריה לצפת או באזור 
מדרחוב צפת, ביום שישי 

_____________________________________________)26-27ח(פרשת קורח 053-3110372

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

_____________________________________________)27-28ח(052-7130020

 אבד בב"ב לפני פסח 
שקית ובו מעיל אישה + 

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

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון, צבע אפור, נרתיק 

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

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

 לפני כחודשיים נמצא 
באזור קוקה קולה שעון יד 

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

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)28-29ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)28-29ח(מהקיר, 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)28-29ח(בתרומה, 054-8432271

 בחורי ישיבה עמלי תורה, 
זקוקים בדחיפות למזגן חלון 

)בתשלום סמלי(,
_____________________________________________)28-29ח(052-7101345

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)28-29ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)28-29ח(בתרומה, 052-7396092

 למקווה במושב דרוש 
תורם למזגן, כ- 1.5 כ"ס 

עם התקנה להצלחה/לע"נ, 
_____________________________________________)28-29ח(המקווה חדש, 050-9913060

 דרוש בתרומה מקרוגל 
במצב מצוין ונקי לאברך 
_____________________________________________)28-29ח(בירושלים, 050-4160457

 לישיבה דרוש מקרר, עדיף 
קטן, גם בתשלום סמלי, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(050-4139007

 דרוש משקל אדם עדיף 
דיגיטלי בתשלום סמלי, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(050-4139007

 דרוש למסירה מכסה חום 
לקוצץ ירקות ממקסר קנווד - 

מיג'ור, לפרטים:
_____________________________________________)28-29ח(054-8448008

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

 מכונת רקמה תעשייתית 
)מכנית(, 475 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-7697903

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-7432035

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים, במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-2421622

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות, ב- 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטאר-ליין, חדש 

באריזה, דגם gce-5933, ב- 
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח, 052-7966786

 מנגל חשמלי כחדש, מצב 
מצוין, נקנה ברפאלי, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(לפרטים: 050-4169094

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 תמי 4 דגם פרימו אפור, 
ב- 500 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-8958197

 A.E.G מכונת כביסה 
פתח עליון, ב- 450 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(053-3128603

 רמקול נגד מים - 70 
ש"ח. רמקול רגיל - 60 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(פלאפון: 058-3280007

 ג'י.פי.אס חדש בעברית 
IGO PRIMO, מעודכן, 150 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-6389446

 מכונת תפירה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(050-6651365

 מקרר 500 ליטר, ב- 300 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 053-3111639

 מחשב נייד קטן במצב 
כחדש, בשימוש מספר 

חודשים, 500 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(054-8491154

 למסירה בחינם מכונת 
כביסה, עובדת מצוין )באלעד(, 

_____________________________________________)28-29ח(052-7150739

 מצלמת ניקון במצב 
מצויין, 300 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(053-3121020

 מערכת סוני איכותית 
 + VSB -ו MP3 דיסק +
שלט ורמקולים, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(053-3121020

 מקרר לבן "שארפ" 500 
ליטר, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' "וריפול" 
4 מדפים + תא מקפיא ב- 

_____________________________________________)28-29ח(500, 054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' "אלקטרה" 5 ק', 3 שנים, 

_____________________________________________)28-29ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' אלקטרה, 7 קילו, ב- 500 

ש"ח, מצב טוב מאוד,
_____________________________________________)28-29ח(054-5823874

 אופניים חשמליות, דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(054-5823874

 מכשיר כושר רטט, במצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-4114580

 פלטה חשמלית גדולה, 
43X56 ס"מ במצב מצוין, 100 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 050-5343924

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

_____________________________________________)28-29ח(054-9985503

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

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
- תקין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום 
J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-5705546

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 פלורסנט 60 ס"מ, לד, 
חדש באריזה, 14 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)28-29ח(052-7679123

 תנור גז "בקו" 5 להבות 
במצב טוב, במחיר 300 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-4103801

 הטאבלט המאושר מבית 
הדרן במחיר מציאה, 280 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, גמיש, 052-7692555

 מדפסת איידפי פקס 
ומכונת צילום, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-5833885

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 35 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 בהזדמנות! מייבש כביסה 
מצוין, 350 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 מחשב נייח + מסך + 
עכבר )בלי אינטרנט( לצפייה 

 ,160GB ,וקבצים, דיסק קשיח
ב- 500 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 עכבר אלחוטי חדש 
בקופסא, 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 מגהץ - 280 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)28-29ח(052-7172893

 שואב אבק - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 סיר בישול איטי - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 תנור אפיה + גז, כחדש, 
400 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)28-29ח(054-4680218

 מכשיר להכנת שווארמה, 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-3537660

 מקרן חום נתלה על הקיר 
כחדש, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מקרר קטן משרדי חב' 
MULLER, יפה במצב מצוין, 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח, 055-6777117

 מכונת תפירה "יד שניה" 
מצוינת, בייתית, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(גמיש! 03-5747454

 מקרר אלקטרה במצב טוב 
_____________________________________________)28-29ח(- 500 ש"ח, 02-5830215

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח. נייד: 
_____________________________________________)28-29ח(052-2437292

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 
חדש באריזה, 300 ש"ח. נייד: 

_____________________________________________)28-29ח(052-2437292

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-3595314

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

_____________________________________________)27-28ח(050-4169094

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

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

 בהזדמנות!!! מכונת 
תפירה מרדיקיס )חשמלית( 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)28-29ח(054-5705546

 שולחן סלון נמוך - 200 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

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

_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(פל': 054-8458605

 ארון כתר, 2 מטר, כחדש, 
6 מדפים, 150 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(053-3156349

 מיטת נוער נפתחת 
לשניים במצב חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(053-3156349

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

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 ספה מעור אמיתי, 3 
מקומות, צבע חום, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-8436125

 סלון לובי 2+3 מתאים 
ליחידות דיור במצב מצוין, 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-8462372

 ספריית ילדים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(מצב טוב מאוד, 054-4680218

 מזנון סלון כחדש, 200 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-4680218

 ארון 2 דלתות סנדוויץ 
במצב מצוין, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)28-29ח(טל': 054-8411499

 קומודה טואלט 5 מגירות 
ומראה + שידה, צבע וונגה, ב- 

_____________________________________________)28-29ח(290 ש"ח, 052-7696264

 כורסת עור, צבע חום, 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח, 054-5833885

 שולחן + 6 כסאות, צבע 
חום כהה, ריפוד מושב קטיפה 

+ ספה מעור אמיתי במצב 
מצויין, בהזדמנות, 1,600 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29(אפשרי בנפרד, 052-4227714

 מיטת מעבר גודל 
0.90X1.60, עץ מלא + מזרון 

עבה, 200 ש"ח, גמיש,
_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מיטת מעבר + מזרון, 
מצב מצוין! 150 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(050-3286875

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

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגלים(, 

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

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 למסירה שתי עמודות 
ספרייה + מדפים, למוסד 

תורני בלבד לזכות והצלחת 
התורם, לפרטים:

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 2 שידות עץ לבנות עם 2 
מגירות, כל אחת במחיר 65 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-5737813

 ספה 2 מושבים, מצב 
מצוין, 240 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 ארונית עץ מלא, מצב 
מצוין, 210 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים, ריפוד נוח, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(בני-ברק, 052-5737813

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

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

 מזרון אורטופדי במצב 
טוב, 901.90X בירושלים, 500 

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

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

_____________________________________________)27-28ח(052-7110768
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כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

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

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

 עצרת תפילה וישועה 
במערת התנא הקדוש 
"חוני המעגל" זיע"א 
שמתקיימת בכל יום 

רביעי ע"י אברכים רבנים 
ותשב"ר של הישיבה, 

להזכרת שמות על הציון 
במערה חייגו:
055-9657650)26-29(_____________________________________________

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

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

תינוקות

 עגלת תינוק ג'רקו, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 לול מתקפל לבית חזק 
מברז בצבע אדום כחדש, 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 כסא בטיחות לילדים לרכב 
במצב מצוין - 170 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)26-27ח(02-6561606, 050-2897977

 כסא אוכל לתינוק - ד"ר 
בייבי, מעץ מלא, חזק, בצבע 

טבעי, 60 ש"ח, טל':
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 סל-קל, 100 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8432271

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-7716364

 עגלת תינוק עם אמבטיה 
וטיולון, מצב מצוין, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(בני-ברק, 052-5737813

 טיולון "פרגו" מצב מעולה, 
בני-ברק, 160 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 סל קל איזופיקס לרכב, 
שמור, 130 ש"ח, בגבעתיים,   

_____________________________________________)26-27ח(054-3000929

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון לעגלת בוגבו 
B בז' כחדש ממש, ב- 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון לעגלת בוגבו 
B בז' כחדש ממש, ב- 190 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! רצועות קשירה 
 B חגורה( לעגלת בוגבו(

כחדש, ב- 50 ש"ח בלבד!! 
_____________________________________________)26-27ח(בב"ב, 054-8455030

 אופניים - תיקון-השכרה-
מכירה-קניה-החלפה, מגוון 

חלקים ואביזרים בב"ב, 
054-9985503)26-29(_____________________________________________

 בריכה פיברגרלס )קשוחה( 
מתאים לגנים וקיטנות, ב- 500 

_____________________________________________)26-29(ש"ח, 052-2530036

 גגון אלומיניום כמו למונית, 
_____________________________________________)26-29(500 ש"ח, 052-2530036

 שעון גברי סיטיזן סולרי 
טטניום, 1,000 במקום 3,000, 

053-3120620)26-26(_____________________________________________

 אופניים 29", שיפוך מלא, 
קרבון, חדשות, 9,000 ש"ח 

במקום 26,000 ש"ח, גמיש, 
053-3120620)26-26(_____________________________________________

 שואב אבק רגל, מיועד 
לשטיחים, במצב מצוין, 100 
ש"ח, 054-8527470 בשעות 

_____________________________________________)26-26(הערב

 מעמד מדפים מפלסטיק, 
ב- 100 ש"ח, 054-8527470 

_____________________________________________)26-27ח(בשעות הערב

 מכשיר סודה קלאב כולל 
בקבוק חדש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8527470 בשעות הערב

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שטיח צמר - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 נברשת לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 אופניים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 סיר לחץ, 50 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קסדה לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טלית כחדשה, תמני, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 צידנית ענק כחדשה, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סקטים וסקט בורד, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תג תורה מפורשה, 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 סידורים, תורת אבות, 25 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנשא אופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-5705546

 נעלי סניקרס חדשות 
מהקופסא במחיר מציאה, 60 

_____________________________________________)26-27ח(במקום 200, 052-7144246

 נעליים של "ספרינג" 
מהממות!! כחדשות ממש, 

מציאה1 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-7144246

 סיר חשמלי אידוי, בישול, 
חדש באריזה, סך 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(טלפון: 054-4220065 רשל"צ

 אופני הילוכים )חברת 
פנתר( במצב ממש חדש 

במחיר 430, גמיש, לגילאי - 
 ,054-8436056 ,12-13-14

_____________________________________________)26-27ח(03-6767360

 זוג תוכים קוואקר 
מאולפים, בהזדמנות, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 02-5370452

 ספרי קריאה )סיפורי 
צדיקים וסיפורי תנ"ך(, חדשים 
לגמרי וכמעט חדשים, 8 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(לספר בב"ב, 052-7600336

 קומיקס גדול "הציר 
היהודי" חדש לגמרי, 40 ש"ח 

במקום 60 ש"ח, בב"ב,
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

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

_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

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

ביקוש 
עבודה

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

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

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

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

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

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

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 מעוניין לטפל בקשישים 
בביתם אם אפשרות לינה, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7122279

 ארונית 
164.5X38.5X61.5, צבע 

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

_____________________________________________)26-27ח(אלי, 054-7972972

 ספה לסלון, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(073-7404717

 ספה מעור אמיתי, 3 
מקומות, צבע חום, 459 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8436125

 עמודון ספרים עץ מלא, 
דלתות למטה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(03-5782763, 054-8592040

 מיטה ליחיד + מזרון 200, 
מיטה נפתחת - 300, בשיכון 

_____________________________________________)26-27ח(ה', טל': 050-8737224

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

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 מיטת נוער נפתחת 
לשניים במצב חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(053-3156349

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

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

 בב"ב מיטת תינוק 
כחדשה, צבע שמנת, 350 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-4110991

 עגלת תינוק איזי בייבי, 
צבע שחור, כחדשה, 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-4110911

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה במצב מעולה, 200 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-5206337

 mamas&papas טיולון 
במצב מצוין, מזרון וכיסוי גשם 
מקוריים, בירושלים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7690696

 מציאה! טיולון תאומים 
צ'יקו, חדש באריזה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד, 052-7655616

 אמבטיה לתינוק כולל 
מעמד רגליים, חדשה, 130 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7648061

 עגלה בצבע בורדו כחדשה, 
כולל טיולון וכיסוי גשם, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7648061

 סל-קל, 80 ש"ח, -054
_____________________________________________)27-28ח(8432271

 עגלת תאומים במצב 
מצוין "בייבי גוגר" - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תינוק איטלקית 
)אמבטיה וטיולון( צבע כתום 
+ אפור, 500 ש"ח, הזדמנות 

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

 מיטת תינוק כחדשה 
לבנה, רק 290 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 לול מעץ גדול, רק 270 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, פלאפון: 050-9089110

 לול כחדש מתקפל, רק 
150 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 תיק לעגלת תינוק, 
אפור עם רוכסנים אדומים 

gittabags, מצב חדש, הרבה 
תאים ושמירה על חום בקבוק, 

60 ש"ח בלבד, ב"ב,
054-8063853)27-30(_____________________________________________

 כסא אוכל לתינוק, מגש 
אדום, יפה ונחמד, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 מיטת תינוק לבנה + ירוק 
פיסטוק, כחדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 עגלה עם אמבטיה, 450 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח כמו חדש, 052-5737813

 טיולון פג, 210 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 עגלת תאומים ב- 500 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7396092

 מספר יפה
050-4193355, ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד!

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-2421622

 ספרי חשבון מתמטיקה 
לתיכון 1,2,3 כל חלק 10 

ש"ח, מצב מצוין.
_____________________________________________)27-30(054-9916837, י-ם

 ספר אנגלית לתיכון 
relative for example, ב- 

10 ש"ח בלבד, 054-9916837, 
_____________________________________________)27-30(י-ם

 חלונות ודלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)27-30(_____________________________________________

 סדור ע"מ ותהילים מעור 
אמית מילר חדש כל אחד, 
_____________________________________________)27-28(120 ש"ח, 054-8461535

 ב"ב. *מזגן אלקטרה 1 
כ"ס. *מזגן אלקטרה 1.5 כ"ס 
במצב מצוין. *גגוני אלומניום. 

*מזוודות לנסיעות. *מקרר ב - 
_____________________________________________)27-28(300 ש"ח, 052-2530036

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת. 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 הזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 נברשת קריסטליים 
יפייפיה כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-4110991

 שתי נברשות מקריסטל 
יפיפיות + נורות, 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(כ"א, 054-8460913

 אבקת פדיאשור ווניל 
400 גרם חדש בקופסא סגורה 

_____________________________________________)27-28ח(- 30 ש"ח, 054-8495953

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42, שחור-זהב, 

_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 050-4131038

 גלגל לאופני ילדים, 20 
ש"ח. צמיג לאופני ילדים, 20 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-5343924

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924 )ב"ב(

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924

 מסגרת משקפי ראיה, 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(050-4196197

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול עז, 120X74 ס"מ, 

_____________________________________________)27-28ח(50 ש"ח, 050-5206337

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(054-8412903

 אוכל לתוכים ולקנרים, 13 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8412903

 אופניים שני גלגלים לגילאי 
6-12, 150 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 משחק מטבח ילדים עם 
תנור וכיריים חשמליים, חדש 

ממש! ב- 70 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(052-7676486

 טלפון משחק ילדים, 
משמיע צלילים, חדש ממש! 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 30 ש"ח, 052-7676486

 מכשיר בריתה חדש 
בקופסא ללא המסנן, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7168623

 למסירה מחבת פסים + 
מכסה, כמעט חדש,

_____________________________________________)27-28ח(052-7168623

 בושם אסקייפ ופרשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(054-9784433

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)27-28ח(180 ש"ח, 052-7154392

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 058-4843223

 30 ספרי תנך הוצאת 
הרב קוק, 500 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5410551

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מבית 210X70, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(190 ש"ח, 052-7966786

 משקל BMI במחיר 
הפסד במחיר של 180 ש"ח, 
נקנה ב- 300 ש"ח עובד דרך 

אפליקציה, חדש באריזה, 
_____________________________________________)27-28ח(052-7116313

 תיק ענק מבד, מתקפל 
לפי הצורך, לנסיעות עם 

גלגלים, 120 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 תיקים לנסיעות וטיולים 
בין 50 ל- 70 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 מעמד לאורגן, מתכוון, 70 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 02-5820147

 עגלת שוק מתכת, ענק, 
ארבע גלגלים, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 שמיכת פוך אמיתי, יחיד, 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 02-5820147

 תוכי מסוג דררה, לא 
מאולף, ב- 90 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(בב"ב, טל': 052-7663092

 סט ספרים ילקוט יוסף, 
חדש, מהדורה ישנה,

_____________________________________________)27-28ח(052-7626004

 שעון חתנים יוקרתי מחבת 
MOVADO, ציפוי זהב, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 054-8464909

 הליכון עזר מתקפל ברמה 
איכותית במצב מצוין, גובה 

91 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, 150 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-4919299

 10 בתי מזוזות 
מעוצבות, ממעצב מפרספקס 

בפתח-תקווה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 2 עניבות יפות + 
חפתים, ב- 40 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(08-9491768

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

 משחק אוקי גדול כחדש, 
מיוחד, 200 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 עגלה + אופניים תלת 
אופן כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(פלאפון: 050-9089110

 נגן סאנדיסק מדגם ספורט 
כחדש במחיר מציאה1 120 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח גמיש, 052-7663263

 טלפון נוסטלגיה לחיצים 
_____________________________________________)27-28ח(זמיר, 30 ש"ח, 050-5206337

 זוג מזרוני אוויר מתנפחים 
לים כחדשים, 90 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת/לבן, 15 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח, 052-2421622

 מכונת מחיקה לסופר 
במציאה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7126790

 שובר של תו הזהב בשווי 
של 600 ש"ח, רקב - 450 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486

 גיטרה אקוסטית חדשה! 
בשווי 450 ש"ח, רב ב- 320 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486

 ארנבת קטנה וחמודה, 
ב- 40 ש"ח ניתן לרכוש גם 

את הכלוב, חדש ממש ב- 90 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486

 אני מעוניין לנהוג לבעלי 
שלילת רשיון וכדומה ללא 

_____________________________________________)27-28ח(עבודה פיסית, 054-6580174

 מעוניינת לשהות עם 
זקנה - לא סיעודית, אפשרי גם 

_____________________________________________)27-28ח(בישול, בב"ב, 052-7165513

 בע"ת ותיק, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים, במשרה בכירה! 

_____________________________________________)27-28ח(050-4160390

 בעל נסיון בניהול וייעוץ 
בעסקים ובארגוני חסד, 

במשרה ניהולית/אחראית, 
_____________________________________________)27-28ח(050-4160390

 אדם מנוסה, אחראי 
ואמין עם המלצות, מעוניין 

לטפל בקשישים בביתם, 
_____________________________________________)28-29ח(054-8403007

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה בלבד, אפשרי מהבית, 

_____________________________________________)28-29ח(050-4160390

 רואת חשבון עם רשיון 
מחפשת עבודה, טל':

_____________________________________________)28-29ח(054-7569472

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול, במשרה 

_____________________________________________)28-29ח(בכירה בלבד!!! 050-4160390

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה,

_____________________________________________)28-29ח(050-5452474

 שידת מגירות צרה עץ, 
_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח, 052-7130020

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה במחיר מצחיק, 500 

ש"ח, 054-4359093,
_____________________________________________)26-27ח(052-6321169

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות, שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

 שידה מגירות גודל 
120/60 ס"מ 7 מגירות, מעץ 
אגוז שמור מאוד ויפה, כחדש, 
_____________________________________________)26-27ח(400 ש"ח. נייד, 052-8905416

 ארון כתר 2 מטר כחדש - 
6 מדפים, 150 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(053-3156349

 ארגז מצעים לבן במצ 
במצוין, גובה 90 ס"מ, 531.18 

X ס"מ + 2 מגירות, 450 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4919299

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדביץ אדום, 65 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 עגלת תאומים "בייבי 
ג'וגר" - 300 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-6651365

 סל-קל 80 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(054-8432271

 בהזדמנות עגלה משולבת 
אמבטיה + טיולון, קפיצים 
חזקים, כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-8464220

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"BABY SENSE 4" ב- 150 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-3595314

 לול מפלסטיק כחדש, רק 
220 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 מיטת תינוק כחדשה 
לבנה, רק 290 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 עגלת טיולון של תינוק, 
חדשה באריזה במקום 590 

ש"ח, רק ב- 380 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7625772

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון, עגלת בוגבו B, ב- 60 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! רצועות קשירה 
 B חגורה( לעגלת בוגבו(

כחדש, ב- 50 ש"ח בלבד!! 
_____________________________________________)28-29ח(בב"ב, 054-8455030

 מיטת תינוק - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 שידת החתלה - 300 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 כסא אוכל - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 כסא לרכב - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 שידת החתלה חברת 
משכל, מצב מצוין! 250 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מנשא לתינוק קטן במצב 
חדש, מצוין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מיטת תינוק צבע עץ עם 
מזרון, שמורה במצב מצוין - 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח, 055-6777117

 עגלת ד"ר בייבי, צבע 
ג'ינס שחור, ידית מתחלפת, 

שמורה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 עגלה + אמבטיה לתינוק, 
חב' צ'יקו במצב חדש במחיר 

500 ש"ח, גמיש, טל':
_____________________________________________)28-29ח(054-8462466

 מיטת תינוק + מזרון, 
חברת משכל, כחדש, 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-8462372

 עגלת תאומים, 400 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-7396092

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, כחדשה! 
עגלת תינוק איטלקית 

)אמבטיה וטיולון(, צבע כתום 
+ אפור, 500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 עגלת טיולון מקלארן צבע 
כהה, מצב כמו חדש, 210 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-5737813

 שידת החתלה צבע חום, 
4 מגירות, מצויינת, 220 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(052-7676969

 כסא אוכל מתקפל עם 
מגש נשלף, 50 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-2421622

 מכשיר כשר סמסונג + 
2 סימים + וכן סים טוקמן, 

הכול ב- 220 ש"ח, גמיש, טל': 
_____________________________________________)28-29ח(050-4183200

 טלפון חכם, 5 אינץ', 
שחור, 170 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 LG מגן כחדש, למכשיר 
G4, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 בטריה חדשה למכשיר 
LG G4, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 גגון לרכב, מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-4145023

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-5705546

 מזוודה גדולה - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 קרש גיהוץ 80 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

 ברה"ע למכירה כסא 
משרדי שחור ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-7966786

 מיטת היירייזר כחולה, 
במצב טוב, חזק, מזרונים 

לא נשלפים, 450 ש"ח. -03
9323012, אלעד,

_____________________________________________)28-29ח(054-8465707

 אופני ילדים ורודים, "18", 
ב- 130 ש"ח, פ"ת,

_____________________________________________)28-29ח(052-2421622

 אופניים הילוכים, 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, פ"ת, 

_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-2421622

 מטבע מהאדמור מבאבוב, 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח, 052-7154392

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)28-29ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)28-29ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)28-29ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)28-29ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 חליפת גבר מידה 50, 
חדשה, עדכנית + עניבה, 220 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-8430025

 מגן לנעליים, חדש באריזה, 
17 ש"ח בלבד, פלאפון:

_____________________________________________)28-29ח(058-3280001

 חומשים יד שניה 
לתלמידים, 5 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8471351

 עליונית תחרה חדשה, 
אלגנטית, מס' 42, שחור/זהב, 

_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח, 050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 058-3289108

 חלוק שבת רחלי ברית, ב- 
_____________________________________________)28-29ח(120 ש"ח, 052-3289108

 משחק אוקי גדול, כחדש, 
מיוחד, 20 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 אופניים בגודל בינוני, רק 
_____________________________________________)28-29ח(220 ש"ח, 050-9089110

 אופניים עם גלגלי עזר 
לילדים, רק 170 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 בית לילדים, מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 פאה חדשה באריזה 
במחיר סמלי, של 350 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-6205147

 מדליה מכסף לבר מצווה, 
_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח, 052-7154392

 BMX 14-16 גלגלים 
אינץ. גלגלי הילוכים, 20-24-26 

אינץ', 10-20 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(054-3177932

 צמיגים
.12-14-16-18-20-24-26

_____________________________________________)28-29ח(5-10 ש"ח, 054-3177932

 אופני BMX, גודל 16-18, 
_____________________________________________)28-29ח(ב- 20-40 ש"ח, 054-3177932

 אוגרים סבירים לא 
נושכים, למכירה ב- 18 ש"ח. 

_____________________________________________)28-29ח(052-7117882, מרדכי

 כיור נטילה קטן בצבע 
לבן, 180 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-5343924 )ב"ב(

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)28-29ח(050-5393924

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)28-29ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 קסדה לאופניים, מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 גלגל לאופני ילדים, 20 
ש"ח. צמיג לאופני ילדים, 20 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 050-5343924

 מזוודה + מגירות כתר 
פלסטיק + שואב אבק + 

כסאות פלסטיק של "כתר" 
כל דבר רק 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 ספרי לימוד של בני גורן, 
מתמטיקה אלגברה, 35 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(לספר, 050-4149748

 ספרי לימוד פסיכומטרי 
של "מור קורן" 25 ש"ח לספר, 

_____________________________________________)28-29ח(050-4149748

 שטרות כסף ישראלי 
משנים 1878-1958 למכירה, 

200 ש"ח. יהודה,
_____________________________________________)28-29ח(050-4149748

 בושם אסקייפ וברשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)28-29ח(054-9784433

 אופני הילוכים "26" 
במצב טוב מאוד, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-5343924

 מוט כסא מתקפל 
לאופניים חשמליים, 65 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(ב"ב, 050-5343924

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח. 03-6199806 בערב

 פרימוס גדול, 180 ש"ח. 
פרימוס קטן, 100 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(03-6199806 בערב

 מגירות למקפיא אפולו 
תדיראן ורשת תחתונה 

חיצונית, שמנת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(054-8439150

 מצבר חדש, שלושה 
חודשים בשימוש, 65 אמפר, 
_____________________________________________)28-29ח(ב- 350 ש"ח, 055-6777117

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)28-29ח(180 ש"ח, 052-7154392

 OHHA Classic 
כחדשות, קצר, כיס, מידה 16, 

_____________________________________________)28-29ח(50 ש"ח, 050-7982388

 אופני צ'נסטאר הילוכי 
שימוני במצב טוב, 290 ש"ח, 
אופציה למנעול ופנסים, טל': 

_____________________________________________)28-29ח(03-5781302

 שעון יד לגבר חברת 
superdry חדש עם תאריך, 
חזק, איכותי, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-2461758

 משקפי שמש חברת 
אופטיקנה, חדשות, איכותי, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(80 ש"ח, 050-2461758

 עגילים זהב צמודות לאוזן, 
קטנות, חדש, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-2461758



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י”ח - כ’ בתמוז תשע”ז  12-14/7/2017 

לפרסום 
בלוח

03-6162228

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-48(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 מיידי, למוסד בב"ב, עובד 
ניקיון א-ה, בשעות -8:00

16:30, יום שישי, 8.00-12.30, 
משרה מלאה זריז ואכפתי, 

6,300 ברוטו, 03-5779500, 
058-4777734)19-32(_____________________________________________

?

   
 

www.glatjobs.co.il

  

073-70-55-666

  4000

לוח הדרושים הדתי מספר 1 בישראל

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

 לארגון זק"»א

לפרטים:052-3000241

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
9:00-14:00

שכר בסיס 30& 
+ בונוסים גבוהים לשעה 

ותנאים סוציאליים.

 דרושות מטפלות, 
סייעות וגננות לרשת מעונות 

וצהרונים, תנאים מעולים! 
טל': 077-9002147,
_____________________________________________)21-28(פקס: 072-2448465

 למעון בפ"ת, דרושה 
גננת+סייעת, לגילאי 
שנה וחצי, רצוי נסיון.

052-4491044)22-29(_____________________________________________

 למעון חרדי בפתח-תקוה, 
דרושה לשהלמ'ד הבאה 
מטפלות למשרה מלאה/
משלימה, תנאים טובים,

052-7642542)24-27(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, תנאים טובים, גמישות 

_____________________________________________)26-27(בשעות, 054-5558835

 דרושות מטפלות 
למעון בתל-אביב, 20 

דקות מב"ב למשראה 
מלאה, עדיפות נסיון, 

052-8750036)26-27(_____________________________________________

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 
בשעות הערב באיזור ב"ב 

בתנאים טובים,
03-5494080)26-29(_____________________________________________

 לדוחן פסקינו סניף רמת-גן 
דרושה ספרית/פאנית, ידע 

בספורות וכמימיה,
052-3369738)25-28(_____________________________________________

 דרושה מתנדבת בוגרת 
מנוסה בעבודה עם מוגבלים 

לעבודה ברחובות לליווי בחורה 
נכה, נא לפנות:

bat3107@012.net.il)26-29(_____________________________________________

מזכיר/ה 
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס,

ידע בתוכנת InDesign יתרון
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות

כ-80% משרה
קו"ח לפקס: 03-6162229

yair@kav-itonut.co.il. :דוא"ל

דרוש/ה

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639277)24-31(_____________________________________________

 דרוש נהג על סיה דוקאטו, 
באזור בני-ברק, משרה מלאה, 

תנאים טובים למתאימים, 
053-5251290)24-35(_____________________________________________

 לגן מקסים בגבעת 
שמואל, דרושות מטפלות 

לשנה הבאה, שכר נאה,
052-6471287)25-28(_____________________________________________

 לעמותה באור יהודה 
דרושה מזכירה חרוצה ויסודית 
עם ידע בהנה"ח לעבודה חצי 
משרה בשעות הבוקר, קו"ח:

garorye1@gmail.com)25-28(_____________________________________________

הכשרה בתחום חנוך מיוחד ונסיון בפועל-חובה!
עבודה עם הרבה אתגר וסיפוק, 

ברשת ותיקה ומבוססת.

דרושה גננת לגן שפתי

קוח‘ לפקס: 03-9048221 
טל‘: 050-6528522 בין השעות 8:00-15:00

קו עיתונות דתית / 8113166 / 

עבודה בשעות 17:00-20:00 5 ימים בשבוע
שכר של 50 ₪ לשעה ויותר

ידע בסיסי במחשב, אסרטיביות, ניסיון בגביה יתרון

לחברת אשראי ברמת החייל
דרושים/ות למוקד שיחות יוצאות

asi@pama-lis.co.il קו"ח
טל' 054-8877470

נציגי/ות גבייה טלפוני

 קורס מסובסד מטעם 
חברת סלקום עבור 

המעוניינים להצטרף 
למערך הסוכנים 

הקהילתיים, לפרטים 
והרשמה, בוקר: 

058-4700800. ערב: 
052-7111999)26-29(_____________________________________________

 "לחלום של גן" בגבעת 
שמואל, דרושים/ות 

לשנה"ל הבאה: 1. גננת 
לגילאי טרום טרום )משרד 

החינוך( 2. מובילת 
קבוצה לגילאי שנה

3. סייעת בוקר/צהריים 
לגילאי מעון, תנאי עבודה 

מעולים, שכר גבוה,
052-7177524)26-29(_____________________________________________

 סייעות וגננות לרשת 
מעונות וצהרונים באזורים: 

מרכז, שפלה, מודיעין, +18, 
תנאים מעולים,

טל': 053-2321446,
_____________________________________________)26-29(פקס: 072-2448465

 לבגדי נשים בב"ב ובי-ם 
דורשות בחורות צעירות אחרי 
סמינר או י"ב לעבודה קבועה, 

30 ש"ח למתאימה,
050-4499560/1)26-29(_____________________________________________

 לחנות חדשה שתפתח 
בקרוב בב"ב דרושות מוכרות 
מנוסות + מנהלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-29(למתאימה, 050-4499560/1

 סייעת לגננת/אחראית 
קבוצה, לעמון משפחתי ברמת 

אביב לגילאי 2-3, לשנה"ל 
הבאה, מנוסה ואחראית, 

050-4088034)26-29(_____________________________________________

 דרוש עובד עם נסיון 
לעבודה קבועה בהתקנות 

מיזוג אוויר בפרוייקטים,
052-7236748)26-29(_____________________________________________

 לחברה סיטונאית 
בחולון דרושה מנה"ח 

סוג +2, יתרון לידע ונסיון 
בתוכנת SAP, אופיס 

וכן לחשבות שכר יתרון, 
קו"ח:

 Haim.c@Rekah.co.il
או לפקס:

.03-5508044
_____________________________________________)26-29(הסעות הלוך ושוב.

 דרוש עובד אחראי 
ואמין * ראש גדול, משרה 

מלאה, לחנות מכולת בב"ב, 
14:00-22:00, משרה מיידית 

054-7840987)26-29(_____________________________________________

 דרושה סייעת מנוסה, 
אחראית ומסורה, לגן ילדים 

פרטי בגבעתיים. אדל
050-6790230)27-28(_____________________________________________

 בפ"ת, גננת מוסמכת, 
למילוי מקום ארוך, תנאים 

מעולים, למתאימות,
054-2040635)27-30(_____________________________________________

 למעון דתי ומשפחתי, 
מטפלות מנוסות ומסורות 

למשרה חלקית/מלאה, מיידי 
לשנה"ל הבאה, לפרטים: 

 לגן פרטי בת"א דרושות: _____________________________________________)26-29(054-4893566
מטפלות וסייעות, מגיל 7 
+ חודשים, תנאים טובים 

למתאימות. 052-8119226, 
_____________________________________________)25-29(רבקה

 לרשת מאפה נאמן 
פ"ת, מנהלי מטבח, טבחים, 

אחמשי"ם, ברמן קפה, 
מלצרים, 052-7722921, 

054-6600212)25-28(_____________________________________________

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639277)24-31(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה - 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור מעל גיל 24, 
053-3133344)26-29(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לטיפול 
בילדים בגילאי 2-13 בגבעת 

שמואל משעה 13:00, 5 ימים 
_____________________________________________)26-29(בשבוע, 050-3935525

 דרושה
מטפלת / גננת

למעון בבני ברק
עדיפות למשרה מלאה
תנאים טובים + בונוסים
052-7660483

 למעון בגבעת שמואל 
מקביל לב"ב גננות לגיל הרך 
8:00-13:00 למשרה מלאה/

חלקית. תנאים טובים!
050-7884864)27-30(_____________________________________________

 מנהח"ש, סוג 3, פ"ת, 
נסיון בחשבשבת ומכפל, 

קו"ח ל-
ml1264@015.net.il)26-29(_____________________________________________

 דרושה קוסמטיקאית 
בב"ב, אפלטורית, 

סדיקורסתית וידע בליזר עם 
נסיון, 054-8417851

ester2130@walla.co.il)26-27(_____________________________________________

 דרושה מזכירה בב"ב, 
שיווקית, כריזמתית, ידע 

במחשבים, תנאים טובים, 
054-8417851, קו"ח לפקס: 

ester2130@walla.co.il)26-27(_____________________________________________

 במפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 

עבודת יד, מספר פקס 
לקו"ח: 072-2555631, ט': 

03-5447262)26-29(_____________________________________________

 לגן איכותי ע"י בני-ברק 
דרושה סייעת לשנת הלימודים 

_____________________________________________)27-28(החדשה, 050-4114285

 למוקד תיאום פגישות 
של חברה גדולה דרושות 

נציגות טלפוניות שכר גבוה 
למתאימות!!!!

052-6165751 ,050-2436777)27-28(_____________________________________________

 להדברות דרושות 
טלפוניות טלמרקטינג + 
נסיון לעבודה במשמרות, 

אוויר המשפחתית ותחושת 
שליחות, להשאיר הודעה:
_____________________________________________)27-30(073-2009700, מגיל +20

 לרגל התרחבות מרפאה 
בב"ב דרושה מזכירה ייצוגית 

ואחראית לאחה"צ, קו"ח 
לפקס: 03-5786530

w0532280970@gmail.
com)27-30(_____________________________________________

 לישיבה בת"א, דרושים 
עובדים למטבח, ידע בבישול 

מוסדי, חובה! עד גיל 40, 
052-5676038)27-30(_____________________________________________

 דרוש עובד בחנות מוצרי 
תינוקות בב"ב, בשעות הערב, 

052-5346959)27-28(_____________________________________________

 לרשת ביתן המלך - בב"ב, 
דרושות מוכרות, לפרטים: 

052-4878110)27-28(_____________________________________________

 לפרפרים ב"ב מנהלת 
למשרות ערב, שכר גבוה + 

בונוסים, נסיון חובה,
050-8266772)27-30(_____________________________________________

 עובד אריזה רציני למפעל 
בפ"ת לשעות אחה"צ + 

נכונות לשעות נוספות, לימים 
_____________________________________________)27-30(א'-ה', 054-7708222

 לבית מאפה פקאן בבני-
ברק, דרוש אופה,

050-7755442)27-30(_____________________________________________

 דרושה אחראית 
למעון חרדי בב"ב/פרדס 

כץ בשעות הצהרים 
12:00-16:00 + נסיון 
בתחום וידע במחשב, 

054-8487716)27-28(_____________________________________________

 למעון איכותי בפתח-
תקווה, דרושה גננת 

לגיל הרך, איכותית!! 
בין השעות -8.00

14.00, תנאים מצויינים 
למתאימה,

050-4114411/2)27-28(_____________________________________________

 להוסטל נשים פגועות 
נפש, דרושות:

עו"ס ומדריכות שיקום.
שרה: 052-7634986

קו"ח למייל:
sara-levi@shany.co.il)28-31(_____________________________________________

 דרוש/ה קלדן/ית 
לעבודה בב"ב. הקלדה 

מהירה ושליטה באין דיזיין 
חובה.קו"ח למייל: 

9898717
@gmail.com)28-31(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה רשיון 
ב'-הילוכים תנאים מצוינים.

משרה מלאה. עבודה מיידית 
_____________________________________________)28-29(וקבועה. 052-6364614

 1. מנהל/ת תיקי לקוחות
● תודעת שירות מפותחת ● ראש גדול ויחסי אנוש מעולים ● נכונות ללמידה מקצועית ● 

יכולת השתלבות בצוות והנעה עצמית

לחברה גדולה באזור
המרכז דרוש/ה:

2. מתאמ/ת פגישות
● שיחות נכנסות בלבד ● תנאים מצויינים ● בונוסים ● סביבת עבודה נעימה

3.  מזכיר/ה 
● ידע בתוכנות אופיס ● אחריות וראש גדול ● יכולת וורבאלית גבוהה ● יחסי אנוש מעולים

 03-3734453 קורות חיים לפקס:
jobs4439@gmail.com :או למייל

chany.tb@gmail.com :קו"ח למייל

לארגון גדול באזור המרכז 

דרוש
קצין בטיחות בתעבורה 
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 • פיקוח תקינות מערך הרכבים  
 • אחריות ניהולית על צי רכבי ליסינג

 • חקירת תאונות, מניעתן בעתיד 
   ופעילות ליישום המסקנות

 • ניהול תיקים ורישומים המשקפים 
   את סדרי הבטיחות

 • הדרכה ופיקוח בנוגע לאחזקתם 
   התקינה של כלי הרכב ע"פ תקנות   

   התעבורה

למעון בבני ברק 
למשרה מלאה / חלקית

אוירה ביתית וחמה
052-7686713

דרושה

מטפלת

 דרושה עובדת לעבודות 
בית קלות, 60 ש"ח לשעה, 

054-3607420)28-29(_____________________________________________

 למינימרקט בב"ב, דרוש 
קופאי ערב/בוקר, שכר טוב 
_____________________________________________)28-31(למתאימים, 050-2044066

 מעוניינת בעבודה בשעות 
שנוחות לך? משכורת מלאה 

ופוטנציאל אדיר,
050-4112499)28-01/18(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח דרושה 
טלפנית/ופקידה, שכר נאה. 

מתאים לאמהות!
054-5965153)28-31(_____________________________________________

 דרוש עובד מסור ונמרץ 
לעבודה במחסן באיזור פ"ת 

_____________________________________________)28-29(ז'בוטינסקי, 050-5384330

 דרוש מפיץ לאומגה 
גליל, אומגה טרייה מהמקרר, 
ההפצה מתאימה לבית טבע, 
בית מרקחת מטפל ברפואה 
משלימה, נא לפנות לאורנה 

_____________________________________________)28-28(בטלפון: 04-9999524

 דרושות למעון בק.הרצוג, 
עובדות חרוצות, נקיות 

*עוזרת טבחית, מטפלות 
למשרה מלאה, תנאים טובים 
למתאימות: 050-4146721, 

03-5792896)28-31(_____________________________________________

 למאפיה בחולון, דרוש 
נהג חלוקה, רשיון ב', לשעות 

04:00-13:00, משכורת 8,000 
_____________________________________________)28-29(ש"ח נטו, 052-6950099

 לחברה חרדית מנהל/ת 
תיק לקוחות לעבודה מהבית, 
לא נדרש ניסיון, שעתיים ביום, 

4,000 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)28-28(_____________________________________________

 למשרד סמוך לבני-ברק, 
מזכיר/ה לניהול המשרד, א-ה, 

9:00-15:00, 7,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28(קריירה, 072-22-222-62

 לחברת יזמות ופרוייקטים 
בירושלים מזכיר/ת משרד, 

6,500 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)28-28(_____________________________________________

 עובדי/ות נקיון לאיזור 
בני-ברק והסביבה,

050-9220012)28-31(_____________________________________________

 לחברת הובלה במרכז, 
נהגים בעלי רשיון למשאית 
עד 12 טון, תנאים טובים, 

052-6628690)28-31(_____________________________________________

 דרושה גננת יצירתית 
מ- 7:30 עד 13:30 לגן 

בגבתיים לגילאי שנה עד 
שלוש, בנוסף דרושה 

סייעת איכותית למשרה 
מלאה עד 16:45! תנאים 

מעולים, טלפון:
052-3838484)28-31(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש עובד 
כללי ל- 7 שעות, 03-6714809 

_____________________________________________)28-29()להתקשר 10.00-15.00(

 בעקבות פתיחת מרכזי 
בריאות לתזונה וספורט, 
דרושים למגוון תפקידים, 

חלקי/מלא, תקשורת טובה 
ורצון להתפתח חובה,

053-3153055)28-31(_____________________________________________

 לפנימיה לנוער חרדי 
בצפון, דרוש מדריך רווק,

054-8425253)28-29(_____________________________________________

 לארגון חסד בבני-ברק 
דרוש מתרימים טלפונים גברים 

בין השעות 16:00-21:00, 
תנאים מצויינים, לפרטים: 

072-2281181, ניתן להשאיר 
_____________________________________________)28-29(הודעה
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חלבי

הטעם האהוב והמוכר
עכשיו עם פחות סוכר

שוקו יטבתה
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