
הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

30 עותקים 10 עותקים000, ,000 10 עותקים 15 עותקים000, 15 עותקים000, ,000

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

כ"ט חשוון-א' כסלו תשע"ו 
                       11-13/11/15

            

03-6162228

■










Zlbrgmailcom
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דירות 
למכירה

דופלקסים

מפתח משכנתאות בניהולו 
של הבנקאי 

נפתלי רובינפלד 
יתאים לך את המשכנתא 

המשתלמת ביותר!!!

משכנתא??

03-5282101



פנטהאוז ודירות גן





4-4.5 חדרים

מכון פלאי הכתב

052-7195699
ניתן להשאיר הודעה

גרפולוג מומחה 
הרב נתן מושקוביץ

מחפש עבודה/עצמך?
הכוונה מקצועית ע"י 



+5 חדרים

וילות ובתים

■













3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

 רח' טל חיים 8 ב"ב
מול אולמי ויז'ניץ בני ברק

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן

■
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4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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+5 חדרים
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פנטהאוז ודירות גן
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3-3.5 חדרים
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ט חשוון- א' כסלו תשע"ו 11-13/11/15  203-6162228

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לה' באדר א' תשע"א 9/2/11 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

מעלית, 3 חד', בק"ג, 
גדולים ומסודרים, ומעליה 

2 חד'+ גג, 1,650,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' אנילביץ, בית עם 
מגרש גדול 401 מ', 
במספרים הקטנים, 

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

■ ברח' וינברג )קפלן( 
בית+ מחסן עם מגרש 
370 מ"ר, 3,250,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)28-28(______________________________________________

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

■ בסמטת אזר 4 חד' גדולה 
ויפה, ק"א+ סוכה. *3 חד' בהרב 
______________________________________________)24-30(שך. "תיווך סגל" 4113250-050

■ על בסיס יומי במלצר 21 )ע"י 
מלון ווגשל( דירות אירוח מפוארות 

4/2 חדרים+ גג+ מעלית, מיזוג, 
ג'קוזי, כלים ומצעים. 052-

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
מבחר עצום של דירות, 

בב"ב, ק. הרצוג, פ. כץ, 
מכירה, קניה, השכרה, 

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

■ דירת פנטהאוז מפוארת 
ביותר, מיקום מרכזי+ נוף, מחיר 

אטרקטיבי, מיידי! תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)29-29/10(______________________________________________

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

■ באזור רח' יהושוע 
5 חד', קומה שלימה, 

מיידי "תיווך סגל" 050-
6500740-050 4113250)35-35(______________________________________________

3.5-3 חדרים

■ ברח' שדל 5 חד' 
ענקים כ-170 מ"ר בק"ג 
4,500 מפתחות במשרד 

תיווך ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ בק.הרצוג בפדרמן, 5 חד', 
מפוארת, מטבח אמריקאי, מזגן 
______________________________________________)37-40ל(3500 ש"ח מיידי 4716937-054

■ בהרב קוק 4 חד', חמודה, 
ממוזגת, מעלית, ק"ב, 3 כ"א, החל 

מ- 10/1 4100 ש"ח 
______________________________________________)37-40ל(6464566-054

■ בחברון 3.5 חד' משופצת 
לחלוטין ממוזגת עורפית, ק"ג, בלי 

______________________________________________)37-40ל(3400 ש"ח 7281440-054

■ ק"ק עם חדר ברח' נחל שורק 
2 חדרים למגורים או לגן ילדים 

)תיווך( 5708178-03 050-
______________________________________________)37-44ל(7964865 7090001-077

■ 2.5 חד' ביהודה הנשיא, 
ק"ק, מוארת ומאווררת, מרוהטת, 

מאובזרת וממוזגת לל"ת
______________________________________________)37-40ל(5700288-03 7624128-052

■ בשיכון ו', 2 חד' ק"ב, חדשה 
ומושקעת, אפשרות למזגן 2600 

______________________________________________)37-40ל(ש"ח גמיש 3003731-077

■ בפ.כץ בדנגור 2.5 חד', ק"ד 
______________________________________________)37-40ל(משופצת ומרוהטת 4110402-050

■ דירה גדולה, שטח 
גדול, קומה שלימה 
מתאים למוסדות/ 

ישיבות/פנימיה/ משרד- 
מיידי )באזור רח' ירושלים( 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050)38-38(______________________________________________

■ במנחם בגין )מכבים לשעבר( 
4 ק"א משופצת, ממוזגת, 

מסורגת, ש"כ + ריהוט חלקי 
2437653-052)38-41(______________________________________________

■ בק.הרצוג דירת 3 חד' גדולים 
מרווחת ויפה, ממוזגת ק"ד 2500 
______________________________________________)38-41ל(ש"ח 8761460-050 תיווך ארמאני

■ במרכז העיר, ברח' שקט, 3 
חד' משופצת כחדשה, דו"ש, מזגן 

______________________________________________)38-41ל(3900 ש"ח 2466389-054

       

■ ללא תיווך 2 ענקית + 
מרפסות + הול מיידי ברח' הרצוג, 

______________________________________________)38-41ל(ק"ב 7527191-050

■ דירת 2 חד' יפה+ א. 
לריהוט במרכז ב"ב, מיידי. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ 2 חד' ברח' טבריה ליד 
הרב קוק ק"ק כחדשה 
כולל ריהוט מלא 2800 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

■ השכרת חדרים יחידים )יח' 
סטודיו( ליד אברבנאל 1, קרוב 

לצומת גהה, מתאים לבודדים, ריהוט 
______________________________________________)09/44-44(חלקי. 2641155-052

■ בשיכון ה' בב"ב, חדר גדול 
מאד +חצי חדר + מרפסת גדולה 
+ מטבח חדש, שירותים ומקלחת 
חדשים, ק"ב אחרונה, מקום שקט 

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

______________________________________________)35-40ל(3999777-050 7371743-050

■ באברבנאל דירת חדר כולל 
ריהוט מלא מזגן, משופצת, ק"ג, 

______________________________________________)37-40ל(בלי 1750 ש"ח 7281440-054

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

■ בכפר גנים 6 חד' ענקית 
מיוחדת במינה +שטחים מקורים 
שניתן לשלב גם משרד/ קליניקה 
+מרפסות שמש +סוכה, 4 כ"א 

+מחסן 4753987-052
3601007-052 )34-41(______________________________________________

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

פתח תקוה או בגני הדר 
8476020-054)02-02(______________________________________________

ביקוש 
דירות

■ לזוג עם ילדים דרושה דירת 3 
חד' בב"ב, עם ריהוט מלא, ממוזגת 

8481350-054 8481250-054)37-40(______________________________________________

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

תיווך, משרדנו ר"ע 76
6191977-03 )39-39(______________________________________________

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

רבי עקיבא 76 טל
6191977-03)39-39(______________________________________________

■ ברח' זכריה 6 , להשכרה 
3 חד' מרוהטת, כניסה מיידית! 

6235516-050)39-40(______________________________________________

■ בהזדמנות! בקרית 
הרצוג 2 חד' משופצת 
ויפה 2200 ש"ח ללא 
תיווך 4615314-054

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

חי" 4149994-050
9452580-050)39-40(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ לדתיים בלבד! בית 4 חד' 
ממוזגים 2 חד' שירותים, 125 מ' 

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

■ 3 חד' מרווחת, מיקום מעולה 
ק"ג + מעלית, לדתיים, מזגן, 

מרוהטת, מיידי 3300 ש"ח
______________________________________________)39-42ל(7701456-057

■מציאה!!!להשקעה!!! 
אדמה חקלית פרטי טאבו 
במרכז הארץ צמוד לבניה

3113001-057)39-42(______________________________________________

■ להשקעה במקור ברוך בנין 
הכולל 7 דירות 3 דירות 2 חד' ק"ק 
+ חצר 3 חד' + 4 חד' + מרפסת 
ק"א 5 חד' + מרפסת ק"ב 4 חד' 

+ מרפסת ק"ג + מעלית + מחסן 
100 מ"ר 10,750,000 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

■ נחלה גדולה במושב מרון,כולל 
דירות נופש+ אופ' לבניה, קרוב 

לרשב"י, לרציניים בלבד! 
6980443-04 6233871-052)34-8)10((______________________________________________

■ בפ"ת דירה מחולקת ל-4 
יחי', מכניסה 90,000 ש"ח בשנה 

ב-950,000 ש"ח בלבד!
______________________________________________)37-40ל(8424232-054

■ השקעה מניבה, תשואה 
גבוהה, הון עצמי, כ- 790,000 ש"ח 

______________________________________________)38-41ל(8466838-054 7527191-050

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

■ להשכרה 2 משרדים בגדלים 
שונים בג.שאול )ע"י טסט ליין( 

מיידי בלעדי אליהון נכסים
______________________________________________)39-42ל( 5866864-02

■ במקום הכי נחשק בב"ב- מזנון 
בשרי רווחי + פוטנציאל + קו 

מכונות ממתקים ותיק 
3010320-054)37-40(______________________________________________

■ מכולת שכונתית להשכרה 
 בפ.כץ ברח' פתיה 20 לפרטים
______________________________________________)37-44ל(7618662-052 5786847-03 בני

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

■ מציאה! למכירה 80 מ' 
תעשיה ברח' כינרת, עם 

מעלית, ק"ג, 452,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

הירקון 180 מ"ר + 80 
מ"ר גלריה גובה 65 מ' 

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ להשכרה ברח' הירקון 
  400 אולם 60 מ' ק"ק
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

0505308742)37-37(______________________________________________

■ הזדמנות מיוחדת!!! 
חנות כ- 90 מ"ר במרכז 

ב"ב ע"י ר' עקיבא חזו"א 
ברחוב אליהו הנביא 3 

4114777-050
4122242-050)38-41(______________________________________________

■ להשכרה חנות בבני ברק 
20 מ"ר ברח' דסלר לכל מטרה 

6229247-050)38-41(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי, 
4 חד', ק"ק לאחר שפוץ 

והגדלה+ חצר גדולה 
מתאימה למשפחתון או 
לגן ילדים, או לקליניקה 

גדולה, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ בהזדמנות! להשכרה מפרטי 
חנות במקום טוב, בר' עקיבא 

בב"ב, משופצת כחדשה, שטח 
45 מ"ר, גובה 3.90, מתאימה 

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 2300-1300
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

מעבדה לפיתוח תמונות
3600351-050 7727603-050)37-40(______________________________________________

■ בסמטת מנשה קרוב 
לר"ע, 3 ח', ק"ק, כ- 65 

מ', משופצים, לדירה/ 
למשרד או לכל מטרה, 

880,000 ש"ח. תיווך ש. 
______________________________________________)31-31(מאירוביץ 5308742-050

■ בבנין מפואר בר"ע 
בב"ב, חנות 360 מ"ר, 

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

7,500,000 ש"ח. אפש' 
לשכירות. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות במרכז ר"ע בב"ב, 
כ- 30 מ', במיקום מרכזי+ 

דמי פינוי, הקודם זוכה. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ להשכרה חנות באזור השופינג 
כ- 60 מ'+ דמי פינוי, מיידי. 

תיווך "סגל" 4113250-050 050-
6500740)09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות במקום מרכזי 
כ- 130 מ', מושקעת+ אפשרויות 

נוספות. תיווך "סגל" 050-
6500740-050 4113250)18-17/10(______________________________________________

■ להעברת בעלות, מסעדה 
כ- 210 מ"ר, מפוארת ביותר+ דמי 

פנוי, במיקום מעולה, מחיר 
אטרקטיבי. תיווך "סגל"

6500740-050 4113250-050 )09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות 44 מ', 
משופצת ברח' עקיבא 
בב"ב ליד רח' אלישע, 

1,000. תיווך ש. 
______________________________________________)05-05(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות להשכרה כ- 22 מ"ר 
בר"ע, מיידי, מחיר אטרקטיבי. 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050 )07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר"ע חנות 25 מ'+ 
2 חזיתות, במחיר אטרקטיבי. תיווך 

______________________________________________)27-26/09(סגל 4113250-050

■ להשכרה חנות כ- 400 מ"ר, 
חזית, מושקעת+ חנויות במחיר 

אטרקטיבי, מיידי. תיווך סגל
6500740-050 4113250-050 

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

בר' עקיבא לתקופות קצרות/ 
ארוכות. *חנות באזור גן ורשא, 

במיקום מעולה, כ- 40 מ"ר+ אופ' 
להגדלה, במחיר אטרקטיבי. תיווך 
סגל 4113250-050 6500740-050

)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

להוסטל, כניסה נפרדת, 
12,000 ש"ח.מיידי! 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)14-14(______________________________________________

■ להשכרה מס' מבנים 
לישיבות ומוסדות בכל 
חלקי העיר+ שטחים 

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

4113250-050
 6500740-050)30-31(______________________________________________

מחסנים
■ ברח' ירושלים קרוב לר' 
עקיבא, בבנין חדש, מחסן 

73 מ"ר, בקומת מרתף, 
עם גישה לרכב+ חניה, 
650. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ קבוצת רכישה בפארק הלאומי 
4 חד' + מ.שמש מליון מאה נדרש 

הון עצמי 450,000 ש"ח תיווך 
______________________________________________)40-40(יוזמה 6182002-03 8478886-054

■ ברח' יוחנן בן זכאי 19 -3 חד' 
בדתי- לאומי מסורגת, מאווררת, 

+ מזגן + 2 מרפסות, מיידי! 052-
8846361-09 2645556)40-40(______________________________________________

■ במהרש"ל 1.5 חד' ק"ב, 2.5 
חד' ק"ג מפוארות, מיידי, לל"ת 

______________________________________________)40-41ל(4757777-052 3174174-052

■ בפרדס כץ וילה מתאים 
לגן ילדים 2 קומות + גינה 077-
2050410 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ בקרית הרצוג מיידי 4 חד' 
ק"א ע"ע עורף שקט, ש"כ 3300 

______________________________________________)40-41(ש"ח גמיש 3401048-052

■ 4 חד' מפוארת וחדשה בבן 
עזאי ק"א עדיפות לזוג מיידי

7644817-052)40-41(______________________________________________

■ 4 חד' בבניין חדש ברח' 
הראשונים פונה למינץ ק"א + 

מעלית + חניה לל"ת
5706083-054 2424908-052)40-41(______________________________________________

■ ברח' נויפלד 4 חד' ק"ד 
)בלי(, בנין חרדי, ממוזגת, 

מרוהטת 2,650 ש"ח 
______________________________________________)40-43ל(לל"ת 4570911-054

■ במכבים מול סוקולוב 3 חד' 
שמורה + דו"ש + מזגן

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

■ בז'בוטינסקי קרוב להשומר 
2750 ש"ח גמיש, 3 חד' משופצת 

______________________________________________)40-41ל(וממוזגת, ק"ג 5743777-03

■ 3 חד' ק"א,מרפסות, מזגן, 
ליד העירייה 3000 ש"ח מיידי 

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

■ ברח' ירושלים 2.5 חד' גדולים 
+ הול מרוהטת וממוזגת + 

מרפסת, חזית, ק"א, מיידית 054-
______________________________________________)40-41ל(5728066

■ בהזדמנות דירת 2 חד' )בשיכון 
ה'(, חדשה + מעלית לטווח ארוך 

2350 ש"ח
6187096-03 3143380-050)40-40(______________________________________________

■ באזור טרפון כ-2 חדרים + 
סוכה מיידית מרוהטת חלקית רק 

2000 ש"ח תיווך
7681123-052)40-40(______________________________________________

■ לזו"צ בבארי חדר + הול, ק"ק 
+ מזגן + חצר, סורגים, מרכזי 

______________________________________________)40-43ל(ושקט 1950 ש"ח 4132206-050

■ 1 חדר פרטי לבודד בכניסה 
משותפת, מסודרת, כולל הכל רח' 

______________________________________________)40-43ל(חברון, מיידי 4400074-054

■ בעיר העתיקה 5 חד'- 2 
סלונים גדולים + 2 מרפסות + 

מטבח ענק + כיווני אויר, ק"ק ונוף 
______________________________________________)40-43(4300 ש"ח גמיש! 7121384-052

■ 2 חד' בקומת קרקע, פרטיות 
+ מרפסת גדולה + נוף + מיזוג 

______________________________________________)40-43(1500 ש"ח 7121384-052

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ דירה להשקעה בעיר טבריה 
דירה רואה ים 85 מ"ר 240,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיווך אדוארד

■ קבוצת רכישה ברמת גן 4 
חד' + חניה + מחסן 1,100,000 

ש"ח דירות אחרונות 2050410-077 
______________________________________________)40-40(5750880-050 אורי תיווך אדוארד

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

______________________________________________)37-40ל(7303133 דוד 9598360-050 רחל

■ חנות להשכרה על ז'בוטינסקי 
38 מ"ר 1,800 ש"ח לכל מטרה + 

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ קיוסק למסירה בבני ברק 
שכונתי 75,000 ש"ח

2050410-077 5750880-050 אורי 
______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

         

■ להשכרה חנות משופצת 2 
חד', חלון ראוה, 40 מ', אזור רח' 
הרב קוק, 2400 ש"ח, מיידי, ב"ב 

______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים" 

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

במיקום מעולה בבני ברק ובאלעד 
______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים"

■ להשכרה חנות 70/35 מ"ר 
______________________________________________)40-43(ליד איצקוביץ' 5219388-050

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

______________________________________________)40-43ל(למוסד 24 חדרים 4833325-052

■ בשד' איינשטיין מבנה + גינה 
מתאים לפנימיה/ תינוקיה/ גן/ 

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

■ דרושים מגרשים לבניה 
לקבוצות רכישה בפ.כץ, בני ברק 
רמת גן, גבעת שמואל, לפרטים 

תיווך יוזמה 6182002-03
6215040-054)40-40(______________________________________________

■ להשכרה ברח' בן גוריון 
ליד פלאפון, משרדים 
מפוארים, כ- 45 מ'+ 

 2,700 מטבחון+ פרקט ב
ש"ח. תיווך "סגל" 050-

6500740-050 4113250)13-10/10(______________________________________________

■ להשכרה ממשרד 
עו"ד חדרים מפוארים+ 
חדר ישיבות+ א. לריהוט 

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

 4113250-050
6500740-050)13-10/10(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי 4 
חד', ק"ק+ חצר גדולה 
מתאימה למשרד גדול 

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

ומוגדלת 1,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

ל בי"ס/ מרפאות/ 
מחסנים+ חניות, מרכזי 

ביותר. תיווך "סגל"
4113250-050 )09/40-44(_____________________________________________

■ להשכרה 2 חד' כ- 40 
מ"ר, קומת מרתף, ממוזג 
עם חלון אנגלי, ברח' הרב 

קוק 23, 2,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ להשכרה משרד כ- 18 
מ' עם מטבחון+ שרותים 

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

נפרדת, מתאימה גם 
לסופרים, 1,400 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)28-28(______________________________________________

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

מיקום מרכזי, מיידי, מתאים לרופא 
______________________________________________)36-39ל(רו"ח 3110123-057

■ להשכרה בב"ב משרד 
קליניקה עב' שעות וימים 
www.office.area.co.il

______________________________________________)36-39ל(5792734-03 5986979-052

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

18 איש לפי יום ושעה
3386720-052)38-49(______________________________________________

■ משרדים להשכרה 8-25 מ"ר 
______________________________________________)38-41(במגדלי שקל ב"ב 3386720-052

משרדים

■ להשכרה מחסן ק"ק 
ברח' חזון איש כ- 28 מ"ר 
1,500 ש"ח בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ' 
5308742-050 )34-34(______________________________________________

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

ומחולקים לרופאים/
עו"ד/ רו"ח וכדו' מיידי

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

______________________________________________)39-42ל(בב"ב 4526513-054

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

מיזוג אויר+ חלוקה 
כ- 250 מ"ר, במיקום 
מעולה+ חניות. תיווך 
"סגל" 4113250-050

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 1430-1400 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

■ בבנין מפואר בבניה עם 
גימור מיוחד ב"גן העיר" 

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

מצומצם, כל הקודם 
זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ'לבניה על הגג, 
1,475,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)35-35(______________________________________________

■ ירד המחיר בהרב קוק 
ליד ר"ע, דירת דופלקס 
2.5+2 + גג, ק"ג )ללא 

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)37-37(______________________________________________

3-3.5 חדרים

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 2 
חד' בק" גג+ גג, חזית, 3 

כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בקהילות יעקב ליד בן 
דוד, 5 חד' גדולים, בק"ב, 

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

בק"4 ומעליה 3 חד' וגג, 
3 כ"א )ניתן לחלק ל- 2 
יח'(, 2,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לכ"ו במרחשוון תשע"א 3/11/10 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ 4 חד', מושקעת מאד, 
ממוזגת+ חניה+ מחסן, 

3 כ"א, מטבח חדש, 
מרפסת שמש גדולה, ק. 
הרצוג, 1,150,000 ש"ח. 

0504-343474
0507-457050)42-50(______________________________________________

■ ברח' יהודית 3.5 חד' 
קומה ב' אופ' לבניה 

רבה בצדדים, 1,150,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' עלי הכהן ליד 
רח' הרצוג, ק"ב, חזית, 3 
חד' משופצים ומפוארים 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

■ בסמטת אזר 4 חד' גדולה 
ויפה, ק"א+ סוכה. *3 חד' בהרב 
______________________________________________)24-30(שך. "תיווך סגל" 4113250-050

■ על בסיס יומי במלצר 21 )ע"י 
מלון ווגשל( דירות אירוח מפוארות 

4/2 חדרים+ גג+ מעלית, מיזוג, 
ג'קוזי, כלים ומצעים. 052-

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
מבחר עצום של דירות, 

בב"ב, ק. הרצוג, פ. כץ, 
מכירה, קניה, השכרה, 

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

■ דירת פנטהאוז מפוארת 
ביותר, מיקום מרכזי+ נו, מחיר 

אטרקטיבי, מיידי! תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)29-29/10(______________________________________________

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

■ באזור רח' יהושוע 
5 חד', קומה שלימה, 

מיידי "תיווך סגל" 050-
6500740-050 4113250)35-35(______________________________________________

3.5-3 חדרים

■ ברח' שדל 5 חד' 
ענקים כ-170 מ"ר בק"ג 
4,500 מפתחות במשרד 

תיווך ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ בק.הרצוג בפדרמן, 5 חד', 
מפוארת, מטבח אמריקאי, מזגן 
______________________________________________)37-40ל(3500 ש"ח מיידי 4716937-054

■ בהרב קוק 4 חד', חמודה, 
ממוזגת, מעלית, ק"ב, 3 כ"א, החל 

מ- 10/1 4100 ש"ח 
______________________________________________)37-40ל(6464566-054

■ בחברון 3.5 חד' משופצת 
לחלוטין ממוזגת עורפית, ק"ג, בלי 

______________________________________________)37-40ל(3400 ש"ח 7281440-054

■ ק"ק עם חדר ברח' נחל שורק 
2 חדרים למגורים או לגן ילדים 

)תיווך( 5708178-03 050-
______________________________________________)37-44ל(7964865 7090001-077

■ 2.5 חד' ביהודה הנשיא, 
ק"ק, מוארת ומאווררת, מרוהטת, 

מאובזרת וממוזגת לל"ת
______________________________________________)37-40ל(5700288-03 7624128-052

■ בשיכון ו', 2 חד' ק"ב, חדשה 
ומושקעת, אפשרות למזגן 2600 

______________________________________________)37-40ל(ש"ח גמיש 3003731-077

■ בפ.כץ בדנגור 2.5 חד', ק"ד 
______________________________________________)37-40ל(משופצת ומרוהטת 4110402-050

■ דירה גדולה, שטח 
גדול, קומה שלימה 
מתאים למוסדות/ 

ישיבות/פנימיה/ משרד- 
מיידי )באזור רח' ירושלים( 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050)38-38(______________________________________________

■ במנחם בגין )מכבים לשעבר( 
4 ק"א משופצת, ממוזגת, 

מסורגת, ש"כ + ריהוט חלקי 
2437653-052)38-41(______________________________________________

■ בק.הרצוג דירת 3 חד' גדולים 
מרווחת ויפה, ממוזגת ק"ד 2500 
______________________________________________)38-41ל(ש"ח 8761460-050 תיווך ארמאני

■ במרכז העיר, ברח' שקט, 3 
חד' משופצת כחדשה, דו"ש, מזגן 

______________________________________________)38-41ל(3900 ש"ח 2466389-054

       

■ ללא תיווך 2 ענקית + 
מרפסות + הול מיידי ברח' הרצוג, 

______________________________________________)38-41ל(ק"ב 7527191-050

■ דירת 2 חד' יפה+ א. 
לריהוט במרכז ב"ב, מיידי. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ 2 חד' ברח' טבריה ליד 
הרב קוק ק"ק כחדשה 
כולל ריהוט מלא 2800 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

■ השכרת חדרים יחידים )יח' 
סטודיו( ליד אברבנאל 1, קרוב 

לצומת גהה, מתאים לבודדים, ריהוט 
______________________________________________)09/44-44(חלקי. 2641155-052

■ בשיכון ה' בב"ב, חדר גדול 
מאד +חצי חדר + מרפסת גדולה 
+ מטבח חדש, שירותים ומקלחת 
חדשים, ק"ב אחרונה, מקום שקט 

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

______________________________________________)35-40ל(3999777-050 7371743-050

■ באברבנאל דירת חדר כולל 
ריהוט מלא מזגן, משופצת, ק"ג, 

______________________________________________)37-40ל(בלי 1750 ש"ח 7281440-054

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

■ בכפר גנים 6 חד' ענקית 
מיוחדת במינה +שטחים מקורים 
שניתן לשלב גם משרד/ קליניקה 
+מרפסות שמש +סוכה, 4 כ"א 

+מחסן 4753987-052
3601007-052 )34-41(______________________________________________

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

פתח תקוה או בגני הדר 
8476020-054)02-02(______________________________________________

ביקוש 
דירות

■ לזוג עם ילדים דרושה דירת 3 
חד' בב"ב, עם ריהוט מלא, ממוזגת 

8481350-054 8481250-054)37-40(______________________________________________

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

תיווך, משרדנו ר"ע 76
6191977-03 )39-39(______________________________________________

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

רבי עקיבא 76 טל:
6191977-03)39-39(______________________________________________

■ ברח' זכריה 6 , להשכרה 
3 חד' מרוהטת, כניסה מיידית! 

6235516-050)39-40(______________________________________________

■ בהזדמנות! בקרית 
הרצוג 2 חד' משופצת 
ויפה 2200 ש"ח ללא 
תיווך 4615314-054

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

חי" 4149994-050
9452580-050)39-40(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נו 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נו 2600 ש"ח תיווך 

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נו 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נו 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ לדתיים בלבד! בית 4 חד' 
ממוזגים 2 חד' שירותים, 125 מ' 

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

■ 3 חד' מרווחת, מיקום מעולה 
ק"ג + מעלית, לדתיים, מזגן, 

מרוהטת, מיידי 3300 ש"ח
______________________________________________)39-42ל(7701456-057

■מציאה!!!להשקעה!!! 
אדמה חקלית פרטי טאבו 
במרכז הארץ צמוד לבניה

3113001-057)39-42(______________________________________________

■ להשקעה במקור ברוך בנין 
הכולל 7 דירות 3 דירות 2 חד' ק"ק 
+ חצר 3 חד' + 4 חד' + מרפסת 
ק"א 5 חד' + מרפסת ק"ב 4 חד' 

+ מרפסת ק"ג + מעלית + מחסן 
100 מ"ר 10,750,000 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

■ נחלה גדולה במושב מרון,כולל 
דירות נופש+ אופ' לבניה, קרוב 

לרשב"י, לרציניים בלבד! 
6980443-04 6233871-052)34-8)10((______________________________________________

■ בפ"ת דירה מחולקת ל-4 
יחי', מכניסה 90,000 ש"ח בשנה 

ב-950,000 ש"ח בלבד!
______________________________________________)37-40ל(8424232-054

■ השקעה מניבה, תשואה 
גבוהה, הון עצמי, כ- 790,000 ש"ח 

______________________________________________)38-41ל(8466838-054 7527191-050

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

■ להשכרה 2 משרדים בגדלים 
שונים בג.שאול )ע"י טסט ליין( 

מיידי בלעדי אליהון נכסים
______________________________________________)39-42ל( 5866864-02

■ במקום הכי נחשק בב"ב- מזנון 
בשרי רווחי + פוטנציאל + קו 

מכונות ממתקים ותיק 
3010320-054)37-40(______________________________________________

■ מכולת שכונתית להשכרה 
 בפ.כץ ברח' פתיה 20 לפרטים
______________________________________________)37-44ל(7618662-052 5786847-03 בני

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

■ מציאה! למכירה 80 מ' 
תעשיה ברח' כינרת, עם 

מעלית, ק"ג, 452,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

הירקון 180 מ"ר + 80 
מ"ר גלריה גובה 65 מ' 

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ להשכרה ברח' הירקון 
  400 אולם 60 מ' ק"ק
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

0505308742)37-37(______________________________________________

■ הזדמנות מיוחדת!!! 
חנות כ- 90 מ"ר במרכז 

ב"ב ע"י ר' עקיבא חזו"א 
ברחוב אליהו הנביא 3 

4114777-050
4122242-050)38-41(______________________________________________

■ להשכרה חנות בבני ברק 
20 מ"ר ברח' דסלר לכל מטרה 

6229247-050)38-41(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי, 
4 חד', ק"ק לאחר שפוץ 

והגדלה+ חצר גדולה 
מתאימה למשפחתון או 
לגן ילדים, או לקליניקה 

גדולה, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ בהזדמנות! להשכרה מפרטי 
חנות במקום טוב, בר' עקיבא 

בב"ב, משופצת כחדשה, שטח 
45 מ"ר, גובה 3.90, מתאימה 

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 2300-1300
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

מעבדה לפיתוח תמונות
3600351-050 7727603-050)37-40(______________________________________________

■ בסמטת מנשה קרוב 
לר"ע, 3 ח', ק"ק, כ- 65 

מ', משופצים, לדירה/ 
למשרד או לכל מטרה, 

880,000 ש"ח. תיווך ש. 
______________________________________________)31-31(מאירוביץ 5308742-050

■ בבנין מפואר בר"ע 
בב"ב, חנות 360 מ"ר, 

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

7,500,000 ש"ח. אפש' 
לשכירות. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות במרכז ר"ע בב"ב, 
כ- 30 מ', במיקום מרכזי+ 

דמי פינוי, הקודם זוכה. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ להשכרה חנות באזור השופינג 
כ- 60 מ'+ דמי פינוי, מיידי. 

תיווך "סגל" 4113250-050 050-
6500740)09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות במקום מרכזי 
כ- 130 מ', מושקעת+ אפשרויות 

נוספות. תיווך "סגל" 050-
6500740-050 4113250)18-17/10(______________________________________________

■ להעברת בעלות, מסעדה 
כ- 210 מ"ר, מפוארת ביותר+ דמי 

פנוי, במיקום מעולה, מחיר 
אטרקטיבי. תיווך "סגל"

6500740-050 4113250-050 )09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות 44 מ', 
משופצת ברח' עקיבא 
בב"ב ליד רח' אלישע, 

1,000. תיווך ש. 
______________________________________________)05-05(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות להשכרה כ- 22 מ"ר 
בר"ע, מיידי, מחיר אטרקטיבי. 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050 )07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר"ע חנות 25 מ'+ 
2 חזיתות, במחיר אטרקטיבי. תיווך 

______________________________________________)27-26/09(סגל 4113250-050

■ להשכרה חנות כ- 400 מ"ר, 
חזית, מושקעת+ חנויות במחיר 

אטרקטיבי, מיידי. תיווך סגל
6500740-050 4113250-050 

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

בר' עקיבא לתקופות קצרות/ 
ארוכות. *חנות באזור גן ורשא, 

במיקום מעולה, כ- 40 מ"ר+ אופ' 
להגדלה, במחיר אטרקטיבי. תיווך 
סגל 4113250-050 6500740-050

)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

להוסטל, כניסה נפרדת, 
12,000 ש"ח.מיידי! 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)14-14(______________________________________________

■ להשכרה מס' מבנים 
לישיבות ומוסדות בכל 
חלקי העיר+ שטחים 

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

4113250-050
 6500740-050)30-31(______________________________________________

מחסנים
■ ברח' ירושלים קרוב לר' 
עקיבא, בבנין חדש, מחסן 

73 מ"ר, בקומת מרתף, 
עם גישה לרכב+ חניה, 
650. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

 ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נו*
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נו *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
 ,קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנו
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

 ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נו*
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נו *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
 ,קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנו
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ קבוצת רכישה בפארק הלאומי 
4 חד' + מ.שמש מליון מאה נדרש 

הון עצמי 450,000 ש"ח תיווך 
______________________________________________)40-40(יוזמה 6182002-03 8478886-054

■ ברח' יוחנן בן זכאי 19 -3 חד' 
בדתי- לאומי מסורגת, מאווררת, 

+ מזגן + 2 מרפסות, מיידי! 052-
8846361-09 2645556)40-40(______________________________________________

■ במהרש"ל 1.5 חד' ק"ב, 2.5 
חד' ק"ג מפוארות, מיידי, לל"ת 

______________________________________________)40-41ל(4757777-052 3174174-052

■ בפרדס כץ וילה מתאים 
לגן ילדים 2 קומות + גינה 077-
2050410 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ בקרית הרצוג מיידי 4 חד' 
ק"א ע"ע עור שקט, ש"כ 3300 

______________________________________________)40-41(ש"ח גמיש 3401048-052

■ 4 חד' מפוארת וחדשה בבן 
עזאי ק"א עדיפות לזוג מיידי

7644817-052)40-41(______________________________________________

■ 4 חד' בבניין חדש ברח' 
הראשונים פונה למינץ ק"א + 

מעלית + חניה לל"ת
5706083-054 2424908-052)40-41(______________________________________________

■ ברח' נויפלד 4 חד' ק"ד 
)בלי(, בנין חרדי, ממוזגת, 

מרוהטת 2,650 ש"ח 
______________________________________________)40-43ל(לל"ת 4570911-054

■ במכבים מול סוקולוב 3 חד' 
שמורה + דו"ש + מזגן

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

■ בז'בוטינסקי קרוב להשומר 
2750 ש"ח גמיש, 3 חד' משופצת 

______________________________________________)40-41ל(וממוזגת, ק"ג 5743777-03

■ 3 חד' ק"א,מרפסות, מזגן, 
ליד העירייה 3000 ש"ח מיידי 

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

■ ברח' ירושלים 2.5 חד' גדולים 
+ הול מרוהטת וממוזגת + 

מרפסת, חזית, ק"א, מיידית 054-
______________________________________________)40-41ל(5728066

■ בהזדמנות דירת 2 חד' )בשיכון 
ה'(, חדשה + מעלית לטווח ארוך 

2350 ש"ח
6187096-03 3143380-050)40-40(______________________________________________

■ באזור טרפון כ-2 חדרים + 
סוכה מיידית מרוהטת חלקית רק 

2000 ש"ח תיווך
7681123-052)40-40(______________________________________________

■ לזו"צ בבארי חדר + הול, ק"ק 
+ מזגן + חצר, סורגים, מרכזי 

______________________________________________)40-43ל(ושקט 1950 ש"ח 4132206-050

■ 1 חדר פרטי לבודד בכניסה 
משותפת, מסודרת, כולל הכל רח' 

______________________________________________)40-43ל(חברון, מיידי 4400074-054

■ בעיר העתיקה 5 חד'- 2 
סלונים גדולים + 2 מרפסות + 

 מטבח ענק + כיווני אויר, ק"ק ונו
______________________________________________)40-43(4300 ש"ח גמיש! 7121384-052

■ 2 חד' בקומת קרקע, פרטיות 
+ מרפסת גדולה + נו + מיזוג 

______________________________________________)40-43(1500 ש"ח 7121384-052

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ דירה להשקעה בעיר טבריה 
דירה רואה ים 85 מ"ר 240,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיווך אדוארד

■ קבוצת רכישה ברמת גן 4 
חד' + חניה + מחסן 1,100,000 

ש"ח דירות אחרונות 2050410-077 
______________________________________________)40-40(5750880-050 אורי תיווך אדוארד

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

______________________________________________)37-40ל(7303133 דוד 9598360-050 רחל

■ חנות להשכרה על ז'בוטינסקי 
38 מ"ר 1,800 ש"ח לכל מטרה + 

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ קיוסק למסירה בבני ברק 
שכונתי 75,000 ש"ח

2050410-077 5750880-050 אורי 
______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

         

■ להשכרה חנות משופצת 2 
חד', חלון ראוה, 40 מ', אזור רח' 
הרב קוק, 2400 ש"ח, מיידי, ב"ב 

______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים" 

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

במיקום מעולה בבני ברק ובאלעד 
______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים"

■ להשכרה חנות 70/35 מ"ר 
______________________________________________)40-43(ליד איצקוביץ' 5219388-050

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

______________________________________________)40-43ל(למוסד 24 חדרים 4833325-052

■ בשד' איינשטיין מבנה + גינה 
מתאים לפנימיה/ תינוקיה/ גן/ 

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

■ דרושים מגרשים לבניה 
לקבוצות רכישה בפ.כץ, בני ברק 
רמת גן, גבעת שמואל, לפרטים 

תיווך יוזמה 6182002-03
6215040-054)40-40(______________________________________________

■ להשכרה ברח' בן גוריון 
ליד פלאפון, משרדים 
מפוארים, כ- 45 מ'+ 

מטבחון+ פרקט ב: 2,700 
ש"ח. תיווך "סגל" 050-

6500740-050 4113250)13-10/10(______________________________________________

■ להשכרה ממשרד 
עו"ד: חדרים מפוארים+ 
חדר ישיבות+ א. לריהוט 

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

 4113250-050
6500740-050)13-10/10(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי 4 
חד', ק"ק+ חצר גדולה 
מתאימה למשרד גדול 

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

ומוגדלת 1,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

ל: בי"ס/ מרפאות/ 
מחסנים+ חניות, מרכזי 

ביותר. תיווך "סגל"
4113250-050 )09/40-44(_____________________________________________

■ להשכרה 2 חד' כ- 40 
מ"ר, קומת מרתף, ממוזג 
עם חלון אנגלי, ברח' הרב 

קוק 23, 2,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ להשכרה משרד כ- 18 
מ' עם מטבחון+ שרותים 

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

נפרדת, מתאימה גם 
לסופרים, 1,400 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)28-28(______________________________________________

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

מיקום מרכזי, מיידי, מתאים לרופא 
______________________________________________)36-39ל(רו"ח 3110123-057

■ להשכרה בב"ב משרד 
קליניקה עב' שעות וימים 
www.office.area.co.il

______________________________________________)36-39ל(5792734-03 5986979-052

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

18 איש לפי יום ושעה
3386720-052)38-49(______________________________________________

■ משרדים להשכרה 8-25 מ"ר 
______________________________________________)38-41(במגדלי שקל ב"ב 3386720-052

משרדים

■ להשכרה מחסן ק"ק 
ברח' חזון איש כ- 28 מ"ר 
1,500 ש"ח בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ' 
5308742-050 )34-34(______________________________________________

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

ומחולקים: לרופאים/
עו"ד/ רו"ח וכדו' מיידי

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

______________________________________________)39-42ל(בב"ב 4526513-054

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

מיזוג אויר+ חלוקה 
כ- 250 מ"ר, במיקום 
מעולה+ חניות. תיווך 
"סגל" 4113250-050

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 1430-1400 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

 יחידות מאובזרות וממוזגות, נו
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

■ ירד המחיר! ברח' 
הראשונים, 3 חד' ק"ב, 

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

עד היסוד, 1,050,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)24-24(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ ברח' אהרון דב, חזית, 
3 חד' ענקיים, כ- 100 
מ"ר, ק"א, 1,280,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)35-35(______________________________________________

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לכ"ד באב תש"ע 4/8/10 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ 348# בלעדי! מיקום מצוין, 
קרקע, 4.5 חד', 90 מ"ר+ יח' דיור 

גדולה+ מחסן, 600,000 ש"ח. 
תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ 1180# בלעדי! בשכונת כנען, 
4 חד', 112 מ"ר+ אופ' 470,000 

ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 
072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ בחפץ חיים, ק"א, כ- 120 
מ"ר, 3 כ"א, עורפית, 4.5 חד', 

מטבח נפרד, יח' הורים 1,070,000 
______________________________________________)32-32(ש"ח. 050-6610501 סתיו

■ בשעריה פרטי, קוטג' 6 חד'+ 
ממ"ד+ מרפסת שמש, גינה, 2 

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

■ וילה 220/780 7 ח', ליד הכולל 
הרב יורם אברג'ל, 1,500,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 050-8444490 
052-6175264)32-32(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' יהודית 3.5 חד' 
קומה ב' אופ' לבניה 

רבה בצדדים, 1,150,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' עלי הכהן ליד 
רח' הרצוג, ק"ב, חזית, 
3 חד' גדולים ומפוארים 

1,150,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

■ בסמטת אזר 4 חד' גדולה 
ויפה, ק"א+ סוכה. *3 חד' בהרב 
______________________________________________)24-30(שך. "תיווך סגל" 4113250-050

■ על בסיס יומי במלצר 21 )ע"י 
מלון ווגשל( דירות אירוח מפוארות 

4/2 חדרים+ גג+ מעלית, מיזוג, 
ג'קוזי, כלים ומצעים. 052-

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
מבחר עצום של דירות, 

בב"ב, ק. הרצוג, פ. כץ, 
מכירה, קניה, השכרה, 

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

■ דירת פנטהאוז מפוארת 
ביותר, מיקום מרכזי+ נוף, מחיר 

אטרקטיבי, מיידי! תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)29-29/10(______________________________________________

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

■ באזור רח' יהושוע 
5 חד', קומה שלימה, 

מיידי "תיווך סגל" 050-
6500740-050 4113250)35-35(______________________________________________

3.5-3 חדרים

■ ברח' שדל 5 חד' 
ענקים כ-170 מ"ר בק"ג 
4,500 מפתחות במשרד 

תיווך ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ בק.הרצוג בפדרמן, 5 חד', 
מפוארת, מטבח אמריקאי, מזגן 
______________________________________________)37-40ל(3500 ש"ח מיידי 4716937-054

■ בהרב קוק 4 חד', חמודה, 
ממוזגת, מעלית, ק"ב, 3 כ"א, החל 

מ- 10/1 4100 ש"ח 
______________________________________________)37-40ל(6464566-054

■ בחברון 3.5 חד' משופצת 
לחלוטין ממוזגת עורפית, ק"ג, בלי 

______________________________________________)37-40ל(3400 ש"ח 7281440-054

■ ק"ק עם חדר ברח' נחל שורק 
2 חדרים למגורים או לגן ילדים 

)תיווך( 5708178-03 050-
______________________________________________)37-44ל(7964865 7090001-077

■ 2.5 חד' ביהודה הנשיא, 
ק"ק, מוארת ומאווררת, מרוהטת, 

מאובזרת וממוזגת לל"ת
______________________________________________)37-40ל(5700288-03 7624128-052

■ בשיכון ו', 2 חד' ק"ב, חדשה 
ומושקעת, אפשרות למזגן 2600 

______________________________________________)37-40ל(ש"ח גמיש 3003731-077

■ בפ.כץ בדנגור 2.5 חד', ק"ד 
______________________________________________)37-40ל(משופצת ומרוהטת 4110402-050

■ דירה גדולה, שטח 
גדול, קומה שלימה 
מתאים למוסדות/ 

ישיבות/פנימיה/ משרד- 
מיידי )באזור רח' ירושלים( 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050)38-38(______________________________________________

■ במנחם בגין )מכבים לשעבר( 
4 ק"א משופצת, ממוזגת, 

מסורגת, ש"כ + ריהוט חלקי 
2437653-052)38-41(______________________________________________

■ בק.הרצוג דירת 3 חד' גדולים 
מרווחת ויפה, ממוזגת ק"ד 2500 
______________________________________________)38-41ל(ש"ח 8761460-050 תיווך ארמאני

■ במרכז העיר, ברח' שקט, 3 
חד' משופצת כחדשה, דו"ש, מזגן 

______________________________________________)38-41ל(3900 ש"ח 2466389-054

       

■ ללא תיווך 2 ענקית + 
מרפסות + הול מיידי ברח' הרצוג, 

______________________________________________)38-41ל(ק"ב 7527191-050

■ דירת 2 חד' יפה+ א. 
לריהוט במרכז ב"ב, מיידי. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ 2 חד' ברח' טבריה ליד 
הרב קוק ק"ק כחדשה 
כולל ריהוט מלא 2800 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

■ השכרת חדרים יחידים )יח' 
סטודיו( ליד אברבנאל 1, קרוב 

לצומת גהה, מתאים לבודדים, ריהוט 
______________________________________________)09/44-44(חלקי. 2641155-052

■ בשיכון ה' בב"ב, חדר גדול 
מאד +חצי חדר + מרפסת גדולה 
+ מטבח חדש, שירותים ומקלחת 
חדשים, ק"ב אחרונה, מקום שקט 

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 23:00-13:00 

______________________________________________)35-40ל(3999777-050 7371743-050

■ באברבנאל דירת חדר כולל 
ריהוט מלא מזגן, משופצת, ק"ג, 

______________________________________________)37-40ל(בלי 1750 ש"ח 7281440-054

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

■ בכפר גנים 6 חד' ענקית 
מיוחדת במינה +שטחים מקורים 
שניתן לשלב גם משרד/ קליניקה 
+מרפסות שמש +סוכה, 4 כ"א 

+מחסן 4753987-052
3601007-052 )34-41(______________________________________________

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

פתח תקוה או בגני הדר 
8476020-054)02-02(______________________________________________

ביקוש 
דירות

■ לזוג עם ילדים דרושה דירת 3 
חד' בב"ב, עם ריהוט מלא, ממוזגת 

8481350-054 8481250-054)37-40(______________________________________________

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

תיווך, משרדנו ר"ע 76
6191977-03 )39-39(______________________________________________

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

רבי עקיבא 76 טל
6191977-03)39-39(______________________________________________

■ ברח' זכריה 6 , להשכרה 
3 חד' מרוהטת, כניסה מיידית! 

6235516-050)39-40(______________________________________________

■ בהזדמנות! בקרית 
הרצוג 2 חד' משופצת 
ויפה 2200 ש"ח ללא 
תיווך 4615314-054

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

חי" 4149994-050
9452580-050)39-40(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ לדתיים בלבד! בית 4 חד' 
ממוזגים 2 חד' שירותים, 125 מ' 

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

■ 3 חד' מרווחת, מיקום מעולה 
ק"ג + מעלית, לדתיים, מזגן, 

מרוהטת, מיידי 3300 ש"ח
______________________________________________)39-42ל(7701456-057

■מציאה!!!להשקעה!!! 
אדמה חקלית פרטי טאבו 
במרכז הארץ צמוד לבניה

3113001-057)39-42(______________________________________________

■ להשקעה במקור ברוך בנין 
הכולל 7 דירות 3 דירות 2 חד' ק"ק 
+ חצר 3 חד' + 4 חד' + מרפסת 
ק"א 5 חד' + מרפסת ק"ב 4 חד' 

+ מרפסת ק"ג + מעלית + מחסן 
100 מ"ר 10,750,000 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

■ נחלה גדולה במושב מרון,כולל 
דירות נופש+ אופ' לבניה, קרוב 

לרשב"י, לרציניים בלבד! 
6980443-04 6233871-052)34-8)10((______________________________________________

■ בפ"ת דירה מחולקת ל-4 
יחי', מכניסה 90,000 ש"ח בשנה 

ב-950,000 ש"ח בלבד!
______________________________________________)37-40ל(8424232-054

■ השקעה מניבה, תשואה 
גבוהה, הון עצמי, כ- 790,000 ש"ח 

______________________________________________)38-41ל(8466838-054 7527191-050

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

______________________________________________)39-42ל(לפרטים: 7675867-052

■ להשכרה 2 משרדים בגדלים 
שונים בג.שאול )ע"י טסט ליין( 

מיידי בלעדי אליהון נכסים
______________________________________________)39-42ל( 5866864-02

■ במקום הכי נחשק בב"ב- מזנון 
בשרי רווחי + פוטנציאל + קו 

מכונות ממתקים ותיק 
3010320-054)37-40(______________________________________________

■ מכולת שכונתית להשכרה 
בפ.כץ ברח' פתיה 20 לפרטים: 
______________________________________________)37-44ל(7618662-052 5786847-03 בני

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

■ מציאה! למכירה 80 מ' 
תעשיה ברח' כינרת, עם 

מעלית, ק"ג, 452,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

הירקון 180 מ"ר + 80 
מ"ר גלריה גובה 65 מ' 

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ להשכרה ברח' הירקון 
  400 אולם 60 מ' ק"ק
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

0505308742)37-37(______________________________________________

■ הזדמנות מיוחדת!!! 
חנות כ- 90 מ"ר במרכז 

ב"ב ע"י ר' עקיבא חזו"א 
ברחוב אליהו הנביא 3 

4114777-050
4122242-050)38-41(______________________________________________

■ להשכרה חנות בבני ברק 
20 מ"ר ברח' דסלר לכל מטרה 

6229247-050)38-41(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי, 
4 חד', ק"ק לאחר שפוץ 

והגדלה+ חצר גדולה 
מתאימה למשפחתון או 
לגן ילדים, או לקליניקה 

גדולה, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ בהזדמנות! להשכרה מפרטי 
חנות במקום טוב, בר' עקיבא 

בב"ב, משופצת כחדשה, שטח 
45 מ"ר, גובה 3.90, מתאימה 

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 23:00-13:00
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

מעבדה לפיתוח תמונות
3600351-050 7727603-050)37-40(______________________________________________

■ בסמטת מנשה קרוב 
לר"ע, 3 ח', ק"ק, כ- 65 

מ', משופצים, לדירה/ 
למשרד או לכל מטרה, 

880,000 ש"ח. תיווך ש. 
______________________________________________)31-31(מאירוביץ 5308742-050

■ בבנין מפואר בר"ע 
בב"ב, חנות 360 מ"ר, 

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

7,500,000 ש"ח. אפש' 
לשכירות. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות במרכז ר"ע בב"ב, 
כ- 30 מ', במיקום מרכזי+ 

דמי פינוי, הקודם זוכה. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ להשכרה חנות באזור השופינג 
כ- 60 מ'+ דמי פינוי, מיידי. 

תיווך "סגל" 4113250-050 050-
6500740)09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות במקום מרכזי 
כ- 130 מ', מושקעת+ אפשרויות 

נוספות. תיווך "סגל" 050-
6500740-050 4113250)18-17/10(______________________________________________

■ להעברת בעלות, מסעדה 
כ- 210 מ"ר, מפוארת ביותר+ דמי 

פנוי, במיקום מעולה, מחיר 
אטרקטיבי. תיווך "סגל"

6500740-050 4113250-050 )09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות 44 מ', 
משופצת ברח' עקיבא 
בב"ב ליד רח' אלישע, 

1,000. תיווך ש. 
______________________________________________)05-05(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות להשכרה כ- 22 מ"ר 
בר"ע, מיידי, מחיר אטרקטיבי. 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050 )07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר"ע חנות 25 מ'+ 
2 חזיתות, במחיר אטרקטיבי. תיווך 

______________________________________________)27-26/09(סגל 4113250-050

■ להשכרה חנות כ- 400 מ"ר, 
חזית, מושקעת+ חנויות במחיר 

אטרקטיבי, מיידי. תיווך סגל
6500740-050 4113250-050 

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

בר' עקיבא לתקופות קצרות/ 
ארוכות. *חנות באזור גן ורשא, 

במיקום מעולה, כ- 40 מ"ר+ אופ' 
להגדלה, במחיר אטרקטיבי. תיווך 
סגל 4113250-050 6500740-050

)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000$. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000$. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

להוסטל, כניסה נפרדת, 
12,000 ש"ח.מיידי! 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)14-14(______________________________________________

■ להשכרה מס' מבנים 
לישיבות ומוסדות בכל 
חלקי העיר+ שטחים 

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

4113250-050
 6500740-050)30-31(______________________________________________

מחסנים
■ ברח' ירושלים קרוב לר' 
עקיבא, בבנין חדש, מחסן 

73 מ"ר, בקומת מרתף, 
עם גישה לרכב+ חניה, 
650. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ קבוצת רכישה בפארק הלאומי 
4 חד' + מ.שמש מליון מאה נדרש 

הון עצמי 450,000 ש"ח תיווך 
______________________________________________)40-40(יוזמה 6182002-03 8478886-054

■ ברח' יוחנן בן זכאי 19 -3 חד' 
בדתי- לאומי מסורגת, מאווררת, 

+ מזגן + 2 מרפסות, מיידי! 052-
8846361-09 2645556)40-40(______________________________________________

■ במהרש"ל 1.5 חד' ק"ב, 2.5 
חד' ק"ג מפוארות, מיידי, לל"ת 

______________________________________________)40-41ל(4757777-052 3174174-052

■ בפרדס כץ וילה מתאים 
לגן ילדים 2 קומות + גינה 077-
2050410 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ בקרית הרצוג מיידי 4 חד' 
ק"א ע"ע עורף שקט, ש"כ 3300 

______________________________________________)40-41(ש"ח גמיש 3401048-052

■ 4 חד' מפוארת וחדשה בבן 
עזאי ק"א עדיפות לזוג מיידי

7644817-052)40-41(______________________________________________

■ 4 חד' בבניין חדש ברח' 
הראשונים פונה למינץ ק"א + 

מעלית + חניה לל"ת
5706083-054 2424908-052)40-41(______________________________________________

■ ברח' נויפלד 4 חד' ק"ד 
)בלי(, בנין חרדי, ממוזגת, 

מרוהטת 2,650 ש"ח 
______________________________________________)40-43ל(לל"ת 4570911-054

■ במכבים מול סוקולוב 3 חד' 
שמורה + דו"ש + מזגן

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

■ בז'בוטינסקי קרוב להשומר 
2750 ש"ח גמיש, 3 חד' משופצת 

______________________________________________)40-41ל(וממוזגת, ק"ג 5743777-03

■ 3 חד' ק"א,מרפסות, מזגן, 
ליד העירייה 3000 ש"ח מיידי 

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

■ ברח' ירושלים 2.5 חד' גדולים 
+ הול מרוהטת וממוזגת + 

מרפסת, חזית, ק"א, מיידית 054-
______________________________________________)40-41ל(5728066

■ בהזדמנות דירת 2 חד' )בשיכון 
ה'(, חדשה + מעלית לטווח ארוך 

2350 ש"ח
6187096-03 3143380-050)40-40(______________________________________________

■ באזור טרפון כ-2 חדרים + 
סוכה מיידית מרוהטת חלקית רק 

2000 ש"ח תיווך
7681123-052)40-40(______________________________________________

■ לזו"צ בבארי חדר + הול, ק"ק 
+ מזגן + חצר, סורגים, מרכזי 

______________________________________________)40-43ל(ושקט 1950 ש"ח 4132206-050

■ 1 חדר פרטי לבודד בכניסה 
משותפת, מסודרת, כולל הכל רח' 

______________________________________________)40-43ל(חברון, מיידי 4400074-054

■ בעיר העתיקה 5 חד'- 2 
סלונים גדולים + 2 מרפסות + 

מטבח ענק + כיווני אויר, ק"ק ונוף 
______________________________________________)40-43(4300 ש"ח גמיש! 7121384-052

■ 2 חד' בקומת קרקע, פרטיות 
+ מרפסת גדולה + נוף + מיזוג 

______________________________________________)40-43(1500 ש"ח 7121384-052

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ דירה להשקעה בעיר טבריה 
דירה רואה ים 85 מ"ר 240,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיווך אדוארד

■ קבוצת רכישה ברמת גן 4 
חד' + חניה + מחסן 1,100,000 

ש"ח דירות אחרונות 2050410-077 
______________________________________________)40-40(5750880-050 אורי תיווך אדוארד

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

______________________________________________)37-40ל(7303133 דוד 9598360-050 רחל

■ חנות להשכרה על ז'בוטינסקי 
38 מ"ר 1,800 ש"ח לכל מטרה + 

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ קיוסק למסירה בבני ברק 
שכונתי 75,000 ש"ח

2050410-077 5750880-050 אורי 
______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

         

■ להשכרה חנות משופצת 2 
חד', חלון ראוה, 40 מ', אזור רח' 
הרב קוק, 2400 ש"ח, מיידי, ב"ב 

______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים" 

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

במיקום מעולה בבני ברק ובאלעד 
______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים"

■ להשכרה חנות 70/35 מ"ר 
______________________________________________)40-43(ליד איצקוביץ' 5219388-050

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

______________________________________________)40-43ל(למוסד 24 חדרים 4833325-052

■ בשד' איינשטיין מבנה + גינה 
מתאים לפנימיה/ תינוקיה/ גן/ 

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

■ דרושים מגרשים לבניה 
לקבוצות רכישה בפ.כץ, בני ברק 
רמת גן, גבעת שמואל, לפרטים 

תיווך יוזמה 6182002-03
6215040-054)40-40(______________________________________________

■ להשכרה ברח' בן גוריון 
ליד פלאפון, משרדים 
מפוארים, כ- 45 מ'+ 

 2,700 מטבחון+ פרקט ב
ש"ח. תיווך "סגל" 050-

6500740-050 4113250)13-10/10(______________________________________________

■ להשכרה ממשרד 
עו"ד חדרים מפוארים+ 
חדר ישיבות+ א. לריהוט 

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

 4113250-050
6500740-050)13-10/10(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי 4 
חד', ק"ק+ חצר גדולה 
מתאימה למשרד גדול 

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

ומוגדלת 1,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

ל בי"ס/ מרפאות/ 
מחסנים+ חניות, מרכזי 

ביותר. תיווך "סגל"
4113250-050 )09/40-44(_____________________________________________

■ להשכרה 2 חד' כ- 40 
מ"ר, קומת מרתף, ממוזג 
עם חלון אנגלי, ברח' הרב 

קוק 23, 2,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ להשכרה משרד כ- 18 
מ' עם מטבחון+ שרותים 

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

נפרדת, מתאימה גם 
לסופרים, 1,400 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)28-28(______________________________________________

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

מיקום מרכזי, מיידי, מתאים לרופא 
______________________________________________)36-39ל(רו"ח 3110123-057

■ להשכרה בב"ב משרד 
קליניקה עב' שעות וימים 
www.o�ce.area.co.il

______________________________________________)36-39ל(5792734-03 5986979-052

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

18 איש לפי יום ושעה
3386720-052)38-49(______________________________________________

■ משרדים להשכרה 8-25 מ"ר 
______________________________________________)38-41(במגדלי שקל ב"ב 3386720-052

משרדים

■ להשכרה מחסן ק"ק 
ברח' חזון איש כ- 28 מ"ר 
1,500 ש"ח בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ' 
5308742-050 )34-34(______________________________________________

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

ומחולקים לרופאים/
עו"ד/ רו"ח וכדו' מיידי

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

______________________________________________)39-42ל(בב"ב 4526513-054

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

מיזוג אויר+ חלוקה 
כ- 250 מ"ר, במיקום 
מעולה+ חניות. תיווך 
"סגל" 4113250-050

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 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

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד 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

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,000,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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מרפסת סוכה+מחסן+חניה+מעלית שבת
אזור דתי - כפר אברהם

משרד מכירות: רח' ההגנה 16 פ"ת

ברח‘ יונה גרין 8
נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ

פרויקט יוקרתי

 050-454-7766
03-904-7700

סטנדרט 

בנייה גבוה

מפרט טכני 
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המרכז לייעוץ עסקי 
התקשר עכשיו 
לקביעת ניתוח עסקי 
לעסק שלך ללא עלות
 שירות קידום עסקים, שיווק, כספים, 

תפעול, הלוואות בערבות מדינה 
02-5725858
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בני ברק

בית חורון

■







ביריה

בית מאיר

■






■





■







■





■



Springerviewisraelcom

גורן

■






mikibscoil

גליל מערבי

■








■





■





■





טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי
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במושבה יבנאל
מגרש מתאים לבנייה של

ישיבה/ביה"ס
לפרטים: עו"ד יעקב מוסל

0522-423-887
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בראשל"צ
למכירה 

מגרש 250 מ"ר
בתוכנית לבנייה רוויה
& 180,000
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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב
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מושב עלמה

מושב תרום
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wwwbenhabroshim
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בואו להגשים חלום!
מתארגנת קבוצה לקניית

 i35 יונדאי
חדשים 0 ק"מ

במחיר מציאה!!!
בכמות

מוגבלת
050-5765449
052-7123419

ועוד מגוון רכבים במחיר זול

מיצובישי
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מזדה

יונדאי
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רנו
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שברולט



כ"ט חשוון-א' כסלו תשע"ו 11-13/11/15 וברכה 5הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪
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02-6-630-630

פרטיות | מסחריות | מפוארות
מרכז הזמנות ארצי  

03-5789454

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
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מוצרים 
rושירותים
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בפריסת צ'קים למשך שנה
לבעלי חשבון בנק תקין

משרד חרדי - הלוואות
הלוואות עד 

₪לסכום 10,000

052-2571913 | 052-4132855
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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בחברות הגדולות בארץ ובחו"ל
סוכן מורשה: הרץ–בדג'ט–קל אוטו

השכרת רכב

כולל מנוע 1600
050-5765449
052-7123419

המזמין רכב בחו"ל, צלצלו אלינו
מבצעים חמים!

המחירים ירדו !!!



ישראל זכריה
טל: 054-6632298 ב"ב 
 tohanim2016@gmail.com

טוען רבני (למ)
מוסמך ומקצועי
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: כ"ט חשוון-א' כסלו תשע"ו 11-13/11/15 603-6162228
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מבצע!
ח לצה עניבה

240&

רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

חולצות         +עניבה
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לפרטים ניתן לפנות לארגון אוצרות חיים רח‘ נטעים 17, ת“א
03-68880091  050-3131740  050-3131741

ביום 

חמישי קונצרט 

עם הפייטן 

משה 
חבושה 

הי“ו בהופעה 

מדהימה

מס‘ 
המקומות 

מוגבל
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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
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כ"ט חשוון-א' כסלו תשע"ו 11-13/11/15 וברכה 7הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228
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חירום

תחבורה

 ■

050-7503004
נא לפנות למוטי:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

דרושים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

itzik@kav-itonut.co.il

לסניף חולון בת-ים

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
משרה מלאה

תושבי המקום בלבד
תנאים טובים

מנהלי מכירות

03-6162229
קו"ח לפקס:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

המודעה מיועדת לנשים וגברים

yair@kav-itonut.co.il

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

למגזר הדתי
אפשרות למשרה חלקית

תנאים טובים

תותחי מכירות טלפוניות

דרושים
לסניף בני ברק

לרגל התרחבותלרגל התרחבות

 ■






 ■






אנשי/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
אפשרות למשרה חלקית
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס 072-2747188

yair@spotnik.co.il

דרושים/ות

לחברה 
בפריסה 

ארצית
דרושים/ות

נציג/יות מכירות טלפוניות
ב"ב: 054-2044168

(להתקשר עד 21:00)
באר שבע: 052-7714807

חיפה: 04-8473460
ראש פינה 052-3263205

קופאים/ות סדרנים/ות

03-7545108
לרשת שיווק מזון חרדית בב"ב

דרושים

AMG■






שלוחה 2 • המידע חים

לשעות 13:45 - 16:45
הסעה מאלעד לפ“ת 

מובטחת!
לפרטים: עינת 052-3568725

משרד: 08-9261967 הינם 
גנים 

ה

זר 
מג

ב

לוני
פקס: 08-9262518החי

גננות/ים
בעלות תואר בלבד

דרושים/ות
תאים

מ

/ות
מורים

 ל

בתון
ת ש

בשנ
/ות 

גננים
 ו

לצהרונים בגני ילדים
בפתח תקוה -

אם המושבות החדשה

לצוות לוין 
בע“מ

 ■






ethelspotnikcoil

052-7616639
14:00-20:00

6-

תנאים טובים 
למתאימים+בונוסים 

דרושים עובדים!
ניקיון/גינון/צבע/גבס

052-7072040
054-9508876

ירושלים-נתי

מרכז-בני

■





■

dageshinsnetvisionnetil
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לסוכנות ביטוח בבני ברק

דרישות: כושר מכירתי גבוה! 
יכולת עמידה ביעדים!

שכר + בונוס גבוה ביותר!!!

לפרטים: 052-4783641

התפנו 2 משרות:
מנהלי תיקי לקוחות (גברים)
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jobsmigvanimcom
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srulickgmailcom
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קופאי/ת ראשי/ת  אחראי/ת 
משמרת קופאים/יות-אפשרי ללא נסיון  

עובדים/ת כלליים משמרות והסעות 
*9987

לרשת שיווק גדולה   סביבת עבודה נעימה דרושים/ות
    ומאתגרת.  

תנאים סוציאלים טובים.

לזק"א ישראל
דרושים/דרושות 

טלפניות לגיוס תרומות

שכר בסיס גבוה 
 +

בונוסים יומיים

שעות עבודה:
 9:00-14:00

או: 17:30-21:30

03-6164444

גננת מנוסה לגיל שנתיים 
למ"מ עם אופציה לקבועה

למעון בבני ברק
דרושות

מטפלת חמה ומסורה 7:30-16:00

052-7660483

לחברת תקוה דרושים/ות

מתאמים/ות
פגישות

שכר גבוה + בונוסים
משמרות בוקר

מידי
03-9058075 שלוחה 2

תמיד חלמת על עבודה 
מאתגרת, משכורת גבוהה 

ואפשרויות קידום?
מתאים לשיווק ומכירות?
מקומך איתנו!

ins.job71@gmail.com
052-769-7421

צוות גברים- ב“ב
ניסיון במכירות- יתרון

שאפתן?

יש
עבודה

כל המשרות למגזר החרדי

www.glatjobs.co.il

מחפשים
עבודה?

יותר מ-4500
משרות פנויות
בכל התחומים

מחכות לכם אצלנו!

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

073-70-55-666

דרושים
שוחטים ובודקים 

לעבודה במשחטות 
בקר ברחבי ארה”ב.
עדיפות לבעלי ניסיון, 

עדיפות לבעלי 
אזרחות אמריקאית 

או גרינקארד ולבוגרי 
ישיבות.

 עבודה בצוותים
 מגורים לעובדים

עבודה 
בארה”ב

קו”ח לפקס.
073-2865440

קו”ח למייל.
Kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון:
054-6661728

46840

09-7966359

054-3076560

למוקד שירות ומכירה
של 012 באלעד

לפרטים: 053-2707727
feigyg@teleclal.co.il :קו"ח למייל

משרת ערב בלבד 12:30-20:30
נדרש ידע בסיסי במחשבים!

תגמול גבוה למתאימים, אפשרויות קידום

דרושים נציגים!
אפשרות 
לשעות 
נוספות
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o�ceblumentalcoil
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לחברת אגמים בב"ב דרושים/ות:
1. נציגות טלפוניות למכירות ברי מים

40 ש"ח לשעה + בונוסים
סביבת עבודה ממוחשבת, תנאים סוציאלים מלאים

עדיפות לבעלי נסיון במכירות
2. איש מכירות טכנאי, שכר: בסיס + אחוזים ורכב

לפרטים: 0502-606665
as1700552929@gmail.com :קו"ח
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