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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי

■ בבן פתחיה, ליד 
הרב שר, 4 חד', ק"א + 
מעלית וחניה, עורפית, 
1,640,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)36-36(_____________________________________________

■ בר"ע, ליד רח' 
ישעיהו, 2 דירות, 3 

חד' עם טאבו משותף 
בק"א, 60 מ' כל 

אחת, ביחד 2 הדירות 
1,870,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

■ מציאה בעלי 
הכהן, 4 חד', ק"ג, 

גג בטון, 115 מ', 
חזית, מסודרת עם 
חניה, 1,660,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)46-46(_____________________________________________

■ בסוף רח' מנחם/ 
נתן הנביא, 4 חד' 
ק"א, דירה גדולה, 
1,650,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)47-47(_____________________________________________

■ ברח' סירקין, 3.5 
חד', ק"א, חזית 

וסוכה, ניתן בקלות 
להפוך ל- 4 חד', 

1,500,000 ש"ח, 
כולל חניה בטאבו. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 

 03-5797756 23
050-5308742)50-50(_____________________________________________

■ בניסנבוים לפני 
תחילת בניה ע"י קבלן 
אמין, דירות 4 חד', 3 
כ"א מרפסת שמש, 

חניה, בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742
03- 5797756)1-1(_____________________________________________

■ ירד המחיר ברח' 
מימון/ אלחריזי, 4.5 
חד', ק"ב, עורפית, 

מעל 100 מ',עם 
אפשרות לעשות 

יחידה, 1,620,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)34-34(_____________________________________________

■ ברח' ירושלים 
קרוב לרח' חברון, 3 

חד' משופצים עם 
סוכה, ק"א, חזית, 
1,490,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)8-8(_____________________________________________

■ ביהודה הנשיא 
אחרי רח' יונה, 3 חד'+ 

ח.עבודה, קומה 1.5, 
משופצים, 1,550,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)8-8(_____________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד', ק"ג, 
כ-70 מ"ר, עורפית, א.בניה, 

1,360,000 ש"ח, "נדל"ן 
_____________________________________________)15-18(כהלכה" 050-4141926

■ בשבטי ישראל 2.5 חדרים 
+ יח"ד + מ.שמש )סוכה( 

בטאבו משותף )כ-60 מ"ר(, 
כ. פרטית, 995,000 ש"ח )לא 

_____________________________________________)15-16ל(למתווכים( 058-7023702

■ בבנין יפה 5 חד', 
ק"ב עם מעלית, 3 

כ"א, חזית וחניה 
ברח' הרב קוק, מידי, 

2,075,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)39-39(_____________________________________________

■ בשיכון ה' בבניה 
בנין מפואר בשדרה 

דירת 5.5 חדרים 
מפוארים, ע"י קבלן 
אמין, ב-2,350,000 

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

03-5797756
050-5308742)39-40(_____________________________________________

■ מציאה ברח' גיבורי 
ישראל קרוב לרח' ש. 
כהן, 5 חד', ק"ב, 115 

מ"ר עם אופ' לתוס' 
של 40 מ', כל השכנים 
מרחיבים, 2,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)2-2(_____________________________________________

■ ברמת אלחנן, 
ברח' גיבורי ישראל, 

ק"ב, 5 חד', 130 
מ', 2,000,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)45-45(_____________________________________________

■ ברח' הלוחמים, 
בנין חדש, 6 חד', ק. 
כניסה, 2,225,000 

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

 050-5308742
03-5797756)1-1(_____________________________________________

■ בבן דוד, 5.5 חד', 
חזית, 3 כ"א עם 

ממ"ד ומעלית, ק"א, 
2,120,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)51-51(_____________________________________________

■ בטבריה מול עמי, 
דירת 2 קומות )לא גג( 

בק"א, סלון+מטבח, 
בק"ב, 4 חד', 3 

כ"א, משופץ,בק"ב 
יש חדר עם כניסה 

נפרדת מחדר מדרגות,  
2,200,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 

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

■ ברח' מוהליבר, 
בבנין חדיש בק"א, 

דירה מכובדת, 5 חד+ 
מרפסת חדר בגינה, 

2,300,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ פרדס כץ השקט, דירות 3 
חדרים, מרפסת שמש, סוכה, 
איכלוס בעוד כשנתיים, מחיר 

_____________________________________________)15-18(אטרקטיבי, 050-8677527

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

גבעת שמואל

דימונה

■ ברח' טבריה מול 
רח' חרל"פ קומה 
1.5, כ-3 חדרים, 

מסודרת, מידית, 65 
מ' נטו, 1,320,000 

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

03-5797756)16-16(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

■ ברח' אברבנאל, ק"ק, 
דירת נכה, מיקום מצויין+ 
חצר, גדולה, 1,300 ש"ח 

בלעדי תיווך עוצמה 
052- 7113508)16-16(_____________________________________________

■ ברח' חברון, ק"ג, 
טריפלקס מושקע, 5 

חד', ק"ג, 1,750,000 
ש"ח )לא לחלוקה(. 
תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

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

וגדולה, עם נוף 
ומאווררת, 3 כ"א עם 
מעלית, 2,300,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ ברח' ניסנבוים לפני 
תחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, דירות 5 חד', 
חזית, מרפסות שמש, 
3 כ"א כ-125 מ' כולל 

חניה, 2,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742
03- 5797756)1-1(_____________________________________________

■  בר"ע, 6 חד' 
גדולים, בק"א, 

כ-120 מ', 3 כ"א, 
לא משופצת, חזית, 

1,870,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)7-7(_____________________________________________

■ ברח' סנהדרין בר"ג, 
ליד שיכון ג' בב"ב 

בבנין חדש ומפואר 
עם מעלית שבת 

נשארו דירות של 5 
חד'. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

■ ברח' רמב"ם ליד 
איבן גבירול, דירה 
ענקית, 10 חד', ד 

ו מפלסית מפוארת 
ומושקעת, 2,850,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)9-9(_____________________________________________

■ ברח' ירושלים ליד 
יהודה הלוי, 7 חד', 
ק"ב ו-ג' מושקעים 

וגדולים, 2,300,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)9-9(_____________________________________________

■ 6 חד' ברח' גורדון, 
140 מ' במפלס 

אחד,3 כ"א, ק"א, 
יש הכנה לעשות 

יחידה, 2,100,000. 
בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה 
בגולומב, 5.5 חדרים, 

ענקית, 150 מ"ר, 
ק"ד, משופצת ויפה 

עם מעלית וחניה 
מקורה + נוף ירוק, 
2,270,000 ש"ח. 

"חמד נכסים"
053-3357316)16-16(_____________________________________________

 מציאה! בגבול 
ב"ב-ר"ג )שיכון ו'( 5 
חד', 110 מ"ר, ק"ב, 
משופצת + מעלית, 
ממ"ד וחניה, צמוד 

לגינה גדולה, רק 
1,870,000 ש"ח. 

"חמד נכסים"
053-3357316)16-16(_____________________________________________

 בלעדי!!! באבן גבירול/
מימון!!! 4 גד' + 2 + גג, יפה 
ומושקעת, ק"ג, חזית, אופציה 

לחלוקה. "תיווך פרפקט"
052-7649782 ,03-5745877)16-16(_____________________________________________

 בלעדי ביהודה-
הנשיא, 5 חדרים, 
ק"ב, חזית, דירה 
בקומה + אופ' + 

מעלית, 2,290,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 הקודם זוכה!!! 
בשיכון ג'!!! 6 חד', 
ענקית )140 מ"ר(, 
פוטנציאל נדיר!!! 
בחברון/הרב קוק, 

דירת גג, 5 חד', 
משופצת ומיוחדת!!! 

"אלוני נכסים" 
052-7610603)16-16(_____________________________________________

 בשיכון ג', 5חדרים, 
מפרט מושקע מאוד, 

קבלת מפתח 7 חודש. 
תיווך BA יזמות, 

,03-6138886
054-4980159)16-16(_____________________________________________

 במנחם, כ- 4 חדרים, 
שמורה ומטופחת, כ- 85 
מ"ר, קומה ראשונה, כולל 

סוכה גדולה, 3 כיווני אויר, ב- 
1,595,000 ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)16-16(_____________________________________________

 קובלסקי, 4 חד', 90 מ"ר, 
קומה ד' ואחרונה, גג בטון, 90 
מ"ר ללא מעלית, 1,495,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות, אברבנאל, 
דופלקס, 4 חד', 100 מ"ר 
+ גג ענק, רק 1,695,000. 

נדל"ן הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)16-16(_____________________________________________

 מציאה! בר"ע, 
4.5 חד', 85 מ"ר, 

חזית, מחולקת ל- 2, 
מפוארות, נמכרת 

עם הריהוט, תשואה 
גבוהה, 1,500,000 

ש"ח, לל"ת,
050-5305219)16-16(_____________________________________________

 בלעדיות, קומת קרקע 
בשבטי ישראל, 80 מטר - 
הכנה ל- 4 חדרים )גמיש(. 

_____________________________________________)16-16(תיווך המרכז, 053-3136060

 נופי-טל ביצחק-שדה 
הבניה מתחילה! דירות 4ח' 

בבנין יוקרתי באיכות הידועה 
של "גני-טל" תוכניות ב- 

_____________________________________________)16-16("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבניה באיזור רמבם, 4חד', 
מפוארות ומרווחות + מרפסת 

שמש + סוכה, 1,650,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

054-9001180 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בשח"ל בנין חדש, דירות 
אחרונות, 4חד', מפוארות + 

סוכה, מפרט גבוה, 1,800,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בחיד"א, 4חד', גדולה, 
מסודרת ויפה, 1,600,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-9001180 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בבנין חדש באהרון דב, 
דירת נכה )לבעלי אישור 

בלבד( 4 חד' + גינה, 3 כ"א, 
1,800,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)16-16(_____________________________________________

 באבטליון, בנין חדש, 4 
חדרים, מרווחת, חזית + סוכה 

+ חניה, 2,120,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

054-9001180 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 במציאה, בשלוש השעות, 
4.5 חד', מחולקת לקראת 

גמר שלד, 1,560,000 ש"ח, 
_____________________________________________)16-19ל(גמיש, 052-7112339

 באזור רח' הרצוג, כ- 4, 
ק"א, רחבת ידיים, משופצת, 
עורפית, 1,650ח,000. תיווך 

_____________________________________________)16-16("חנוכת הבית" 053-3157272

 בבלעדיות!! 
בברויאר לפני בניה, 
4ח', ק"א, חזית, כל 
הקודם זוכה! עצמון 

נכסים:054-8451271, 
_____________________________________________)16-16(יובל: 053-3126077

 בבלעדיות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, 

100 מ"ר, מרווחת, עם 
סוכה, מעלית וחניה. 

"חמד נכסים"
053-3357316)16-16(_____________________________________________

 במיקום יוקרתי בשיכון 
ה'!!! 4 בבניה, סטנדרט 

גבוה, חזית לגינה, 1,750,000 
תוכניות בתיווך פרפקט

052-7649782 ,03-5745877)16-16(_____________________________________________

 בלעדי בפרל, 
חדשה, 4 חדרים, 

חזית, ק"א + מעלית, 
1,730,000 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 
4 וחצי חדרים, 

גדולה, משופצת, 
מעלית, קומה 2 + 

אופציה לחדר נוסף, 
2,200,000 ש"ח. 

058-7111860, פאר 
_____________________________________________)16-16(הנדל"ן

 בבלעדיות! ברבינוביץ, 
4 חדרים, 100 מטר ברמה 

גבוהה, חדש מקבלן, 
1,775,000 ש"ח. "אדי נדל"ן" 

054-8493483)16-16(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, 4 חד', 
ענקית, 120 מ"ר, ק"ג, חזית, 

מצב מצוין. *בר' עקיבא, 4 
חד', 85 מ"ר, ק""ב, עורף, 

משופצת, 1,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 בר'-עקיבא, 4ח', 
משופצת, עורף, 1,550,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03- 5791514)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות 
באבוחצירא, 4 חד', 

90 מ"ר, 3 כ"א ק"ב, 
משופצת חלקית. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)16-16(_____________________________________________

 ברב מימון, דירת גג, 3 
חד', אופציה לבניה 40 מ"ר 
כולל חניה בטאבו. "מיטב 

_____________________________________________)16-16(נכסים" 052-8530061

 בטרומפלדור, דירת גג, 
ק"ג עם היתרי בניה, בהזדמנות 

_____________________________________________)16-16(בי.א. נדל"ן, 054-8462882

 פרסמו חינם! 
מוכרים/שוכרים 

ב"אפיקי נדלן בועז", 
וקבלו שירות אמין, 

מהיר ומקצועי,
050-4156080)16-16(_____________________________________________

 3 חדרים קטנים פלוס 
חדר קטן - בנוי נוסף באזרו 

היוקרתי, 'וולפסון-קפלן' סמוך 
לעירייה, דירה יוקרתית, בנין 

מפואר, מעלית, ק"ב, רק 
1,750,000. תיווך "חנוכת 

_____________________________________________)16-16(הבית" 053-3157272

 באזור הירדן, ז'בוטינסקי, 
3 חדרים, 70 מ"ר עם שטח 

30 מ"ר נופסים, קומה נוחה, 
1,500,000, גמיש. תיווך 

_____________________________________________)16-16("חנוכת הבית" 053-3157272

 ביהודה הנשיא, 3.5 חד', 
90 מ,ר, ק"ק + חצר משופצת 

כחדשה, חזית *בקהילות 
יעקב, 3 ח', 70 מ"ר, ק"ג 

משופצת )בנין בתמא(. 
_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 באהרון דב, 3ח', מרווחת, 
מטבח חדיש, ק"ג, חזית + 

אופציה בגג )בטון( 1,580,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)16-16(_____________________________________________

 תחילת בניה במרים-
הנביאה, 3ח', נדירה, מרווחת 

+ מרפסת שמש, תוכניות 
במשרד ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בבנין חדש באהרון דב, 
דירת נכה )לבעלי אישור 

בלבד(, 3חד', גינה גדולה, 
1,200,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)16-16(_____________________________________________

 בפ.כץ ברח' השניים 
נשארו 3 דירות, 3ח' לקראת 

בניה, תוכניות ב- "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בהחלוצים, 3.5, 
משופצת אפש'  

להפוך ל- 4 חדרים. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 

עורפית, 3 חד', כ- 70 
מ"ר, אופציה בגג, 

1,150,000. 'אפיקי-
נדלן-בועז' 

054-8474843)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות בבנימין 
אברהם, דירת 3 חד', 
בבנין חדש, 65 מ"ר, 

קומ' 2, שמורה, 
מוארת, מרווחת, 

מעלית, חניה, ממ"ד, 
לפרטים נוספים תיווך 

יוסף יגן, 
 ,052-2243454

מייל -
yosi.yagen@gmail.

com)16-16(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, חדשה 
מהקבלן, 3 חדרים, גדולה, 

כ- 78 מ"ר עם מרפסת שמש 
וסוכה בנין מפואר דיירים 

איכותיים, כניסה מידית, ב- 
1,295,000 ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)16-16(_____________________________________________

 אברבנאל, קומה ג' 
ואחרונה, 3 חד', 70 מ"ר, 
פלוס יחידה מושכרת, רק 
1,520,000. נדל"ן הקריה, 

054-8472222 ,050-3000121)16-16(_____________________________________________

 באזור גן ורשא, 3.5חד', 
ענקית, משופצת, 1,600,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
054-9001180 ,03- 8007000)16-16(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 3חד', 
משופצת כחדשה, ממוזגת 
+ אופציה ממשית על הגג, 

1,450,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

054-9001180)16-16(_____________________________________________

 באהרון דב, 3חד', 
מרווחת, שמורה ומסודרת. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
054-9001180 ,03- 8007000)16-16(_____________________________________________

 "בית פתוח!!!!" 
באורליאן 6 - 

לבמבקרים ביום שישי 
ז' ניסן )15.4.16( 

בשעות 10:00-11:00 
- לל"ת - 3 חדרים, 85 

מ"ר, חזיתית, קומה 
ג', משופצת מהיסוד 

+אפשרות הרחבה 
עד כ- 165 מ"ר!! + 

65 מ"ר מרפסת גג!! 
"מקסימום נדל"ן" 

054-4340843)16-16(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, עורפית, 
3 חד', קומה א', 70 מ"ר, 
משופצת, גדולה ומרווחת, 

רק 1,175,000. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)16-16(_____________________________________________

 בלעדי! ברבי-
עקיבא, 3 חדרים, 

65 מ"ר, ק"ג, חזית, 
1,270,000, גמיש. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בלעדי בבורוכוב, 
3.5 חדרים, ק"א, 

מושקעת, 2 חניות 
- בטאבו + מעלית, 
1,340,000. סלומון-

נכסים-והשקעות 
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בבלעדי ברבי 
עקיבא, 3 וחצי חדרים, 

בנין חדש, מושקעת 
מאוד, מעלית + חניה, 

 .1,700,000
058-7111860, פאר 

_____________________________________________)16-16(הנדלן

 בפרדס כץ בבנין חדש, 
באזור מצוין, 3חד', 70 

מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 
1,280,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)16-16(_____________________________________________

 באזור הרב קוק, 3 חד', 
70 מ"ר, ק"א, חזית + חניה 

שמורה, 1,480,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 מבחר דירות של 3 חדרים 
בפרדס כץ. תיווך "חנוכת 

_____________________________________________)16-16(הבית" 053-3157272

 בלעדי באפשטיין, 
2.5 חדרים, 70 מ"ר, 

חזית, מושקעת, 
ק"ג ואחרונה + אופ' 
)רעפים( 1,400,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בהשניים/בורוכוב, 2 
חדרים, 65 מ"ר, קומה 
ב', חזיתית + אפשרות 

בניה בגג!! 
 ,052-2452820

_____________________________________________)16-16(מקסימום נדלן

 בבלעדיות!! 
בבורוכוב, מיקום 

מעולה, 2.5ח', 
שמורה, ק"ב, דרום 

מערב. עצמון נכסים: 
,03-6055622
054-8451271)16-16(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 2.5 חד' 
65 מ"ר, ק"ד + אופציה בגג 

בטון +רשיון ל- 48 מ"ר + 
מדרגות מחדר מדרגות לגג, 
ניתן לעשות יחידה )יש פיר 

למעלית(. א.פנחסי,
03-5799308)16-16(_____________________________________________

 להשקעה במימון בנין 
בפינוי בינוי, 2 חד', 65 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 דירות )מושכרת 
ב- 6,000 ש"ח(, 1,650,000 
_____________________________________________)16-16(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי שבטי ישראל, 2 
חדרים + הול 68 מ"ר קו' ג' 

+ מעטפת בנויה כ- 18 מ"ר, 
1,400,000 ש"ח )מ.נ 7144(. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

אדוארד,
www.aduard.2me.co.il)16-16(_____________________________________________

 מציאה הקודם זוכה! 
במימון, 2.5 חד', כ- 60 מ"ר 

משופצת + יציאה לגינה 
מרוצפת, כניסה פרטית 
+ אופציה 20 מ"ר, ב- 

1,275,000 ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)16-16(_____________________________________________

 בנימין אברהם, 2.5 חד', 
65 מ"ר, גדולה ומרווחת, 

קומה נוחה, רק 1,195,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)16-16(_____________________________________________

 פרסמו חינם! 
מוכרים/שוכרים 

ב"אפיקי נדלן בועז", 
וקבלו שירות אמין, 

מהיר ומקצועי,
050-4156080)16-16(_____________________________________________

 במודעי, קומה 12, 
דופלקס פנטהאוז, 5 חד' + גג 
80 מ"ר, 2 חניות, 3,700,000 

ש"ח, 050-6788116, מירב 
_____________________________________________)16-19(פשר

 תיווך אבני דרך - מבחר 
דירות בדימונה במחירים 

שפויים. משה אלוש,
054-3255667)16-16(_____________________________________________

 דירות יד ראשונה מקבלן 
עם השבחה עתידית עד 

200,000 ש"ח בקרני שומרון, 
טבריה ועפולה, כל הקודם 

זוכה! משה אלוש,
054-3255667)16-16(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
במחירי מציאה בטירת הכרמל. 

_____________________________________________)16-16(משה אלוש, 054-3255667

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
אמיתי גולדשטיין - קבוצת 

פרפקט, 052-8308073
amitay@perfectpro.co.il)16-16(_____________________________________________







03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ”ז- כ”ט אדר ב’ תשע”ו  6-8/4/16  5 מזל          וברכה

■ פטנטים! מזמן 
יש לך חלום להוציא 

פטנט? מורשים 
ברישום + בניית אב 
טיפוס, ליווי מרעיון 

_____________________________________________)20-21/16(למוצר, 052-8305794

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-23/16(מובטחת! 054-7195111

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי 
ישראל, תשלום גבוה.

052-7674348)15-25/16(_____________________________________________

■ קונים זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח. 
054-2821847)16-41(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
-לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)23-22/16(_____________________________________________

■ רוקח המציא משחה 
המטפלת בכל סוגי פטיריות 
הציפורן ויבלות העור לשבוע 

ימים! להזמנות:
054-7444439)35-35/16(_____________________________________________

■ *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)15-26(מחסנים, 050-5536359

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-1/17(21:00 בלבד, 052-7333955

■ שידוכי אורה אור לחרדיים 
ודתיים, כיפות סרוגות, בימים 
א'-ד', 16:00-20:00 בלבד!!! 

03-9348340)44-43/16(_____________________________________________

■ "קלף לב" - רמה 
מעל כולם - 25 שנה 
של מיון קלף עושה 

את ההבדל! אביי ורבא 
_____________________________________________)49-23/16(5 ב"ב, 052-7623142

■ מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי,כללי, רווקים/ת 
ופרק שני לכל הגילאים ולכל 
רמות ההשכלה )מטפלים גם 
בקשיי שידוך(, משעה 10:00 

_____________________________________________)12-43(בבוקר, 052-3340338

■ מאור גלית - עו"ד 
ומגשרת *מקרקעין 

*חוזים *צוואות 
*ירושות *הוצל"פ 

*פשיטת רגל, 
054-2261116)13-24(_____________________________________________

■ השידוך הטהור, לכל 
העדות והמגזרים, גם פרק 

ב', רווקים, גרושים, ואלמנים, 
גם לבעיות רפואיות ונפשיות, 

_____________________________________________)14-25ל(050-4125850

■ כל סוגי השיפוצים והבניה, 
קבלן חרדי, מחירים ללא 

_____________________________________________)14-17ל(תחרות, 054-2964231

■ שיפוצים, חלוקות, 
אינסטלציה, טיח 

וחשמל, קרמיקה, 
צבע, שירות מקצועי 

ואדיב. 050-4005033, 
_____________________________________________)14-17ל(עמית

■ האחים החרדים, נקיון 
כללי בפוליש לפסח, עבדוה 

מקצועית ונקיה,
_____________________________________________)15-18ל(050-4159200

■ נמצא בי"ח אדר ב' סט 
ספרי קודש באזור דסלר,

_____________________________________________)15-16ח(054-8454536

■ מי שחיפשה מעיל שחור 
במיון יולדות מעייני הישועה 

_____________________________________________)15-16ח(תפנה, 054-8446288

■ אבד ארנק עם מסמכים 
חשובים באיזור ויז'ניץ ביום י' 

_____________________________________________)15-16ח(אדר ב', 054-7374080

■ אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)15-16ח(1-599-500-003

■ במוצ"ש פרשת צו עליתי 
לטרמפ' מבני-ברק )פנינת 

גהה בטרמפיידה( לירושלים 
)ירדתי בכניסה( שכחתי נגן 
MP3, יש סימנים ברורים, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7179360

■ דרוש כינור בתרומה ללא 
תשלום. 050-4175368 בערב 

_____________________________________________)15-16ח(או להשאיר הודעה

■ מעוניין לקנות 
מכונת תספורת. יעקב, 

053-4102817 אפשר להשאיר 
_____________________________________________הודעה

■ דרוש מקרר קטן משרדי 
עבור נזקק במצב טוב ללא 

תשלום. 050-4175368 בערב, 
_____________________________________________)15-16ח(ניתן להשאיר  הודעה

■ דרושה מגילת אסתר 
בתרומה/סימלי, אפשרי 

פסולה/ישנה/קרועה,
_____________________________________________)15-16ח(050-6651365

■ "שידוכי המרכז" 
- שידוכים לחרדים 

ודתיים בלבד! שדכן 
מקצועי עם המון 

הצעות 054-8422105
03-6189388)16-41(_____________________________________________

אבידות

יד שניה 
קונים

פטנטים

שיפוצים

סת”ם

רפואה משלימה

שידוכים

עורכי דין

נקיון ופוליש

■ אהרון השדכן- לבחורי 
ישיבה ובנות סמינרים, 

בוגרי ישיבה העובדים ובנות 
המתאימות להם. זיווג שני 

ובעיות רפואיות.
052-7168151)16-19(_____________________________________________

■ בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים + חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
053-3147542 ,052-7155422)36-37/16(_____________________________________________

■ *בעתיקה - נקיה, גדולה 
-מממוזגת לזוגות ומשפ

חות *צימר לימים ושבתות, 
 ,04-6973865 ,04-6820864

052-7687778)49-24/16(_____________________________________________

■ בלב העיר העתיקה, 
צימרים מפוארים וממוזגים, 
לזוגות ומשפחות, בין בתי 

הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)26-30/16(_____________________________________________

■ "אחוזת נועם" - 3 דירות 
נופש, יוקרתיות, למשפחות/

זוגות, ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית + נוף 

מרהיב + בריכה,
052-5856465)35-27/16(_____________________________________________

■ וילות ודירות נופש במירון, 
צפת וטבריה, ברמה גבוהה 
ליחידים ולקבוצות לל"ת - 

02-6263663 ,058-3777400)7-8/17(_____________________________________________

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה ושולחן סנוקר 

מקצועי. בקרו באתר- 
"וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)8-34(_____________________________________________

■ בעתיקה! צימרים 
מושקעים ויפים, ממוזגים 

ומאובזרים, במחירי מבצע!! 
 ,052-8973803

054-5797133 ,054-3979167)33-32/16(_____________________________________________

■ "אחוזת  בנימין" בעיר 
העתיקה- 6 דירות נופש 
_____________________________________________)21-21/16(ממולצות. 052-8925324

■  דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים, 

בעתיקה ובכלל 04-6923371
052-7183288 053-3112314)21/16-20(_____________________________________________

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-7/17(_____________________________________________

■ מבחר גדול של דירות 
וצימרים בצפת וסביבותיה 

למשפחות וקבוצות, מחירים 
_____________________________________________)9-20(נוחים! 050-4105896

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, מאובזרת קומפלט 

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

050-8227511)32-32/16(_____________________________________________

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

052-4714818
050-5238722)48-46/16(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה 
-לל המכוניות, משאיות, טרק
טורים, אמינות + אישורים, 

052-3239123 ,052-5752933)1-52/16(_____________________________________________

■ לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
_____________________________________________)7-16ל(052-7113937

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/16(_____________________________________________

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

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

www.hapagoda.com
054-9988348)20-22/16(_____________________________________________

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

באיכות, מצפה יריחו,
050-2403750 ,052-2403750)15-27(_____________________________________________

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

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה,
03-9363752 ,050-6241690)43-16/16(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, ג'קוזי, 
אטרקציות, בריכה נפרדת 

_____________________________________________)11-36ל(ביישוב. 054-2232004

 מארח לחופשה
 קסומה

בכשרות מהדרין, 
לא שרויה, 

ללא קטניות, 
מצה שמורה
חצי פנסיון

&6000
לזוג

 לנרשמים עד 

פורים

04-6972555

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■ דירת נופש עב"ס יומי/
שבועי/לפי מיטות, מתאימה 

גם לפסח!!! מקווה ובית-
_____________________________________________)13-16(כנסת צמוד, 050-6734771

■ הונדה אקורד, 
מודל 2002, 1,800 
סמ"ק + גג נפתח, 

יד רביעית, 4 צמיגים 
חדשים, טסט לחצי 

שנה, 12,000 ש"ח, 
054-5427415)13-16(_____________________________________________

■ דירת נופש בכניסה 
לעתיקה, 4 חד', גדולה, חדשה 

ונקיה, ממוזגת ומאובזרת + 
מרפסת גדולה + נוף מדהים, 

050-4148184)14-26(_____________________________________________

■ צימרים חדישים, מול נוף 
הרי הגליל, מאובזרים, מותאם 
במיוחד לציבור הדתי - חרדי, 

חוויה שלא תישכח!
050-4100563)14-17(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

ש"ח כולל אחריות, 
הוותיק בענף.
054-4543701
052-6643701)7-32(_____________________________________________

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)16/29-31(_____________________________________________

■ משה אסייג מורה לנהיגה 
באזור המרכז שעור ראשון 

חינם, עזרה בתאוריה, אוירה 
נעימה וסובלנית,

052-2523284)1-26(_____________________________________________

■ אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פינימי חינם. 

050-4469796)47-21/16(_____________________________________________

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

₪

₪

₪

■ משה גולני- מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאד, 

טויוטה/ אוטומט/ חדשה 
לחלוטין, מבצע ייחודי: מחיר 

שיעור: 110 ש"ח! מחיר: 
28 שיעורים+ מבחן פנימי+ 
טסט+ ספר תאוריה: 3,300 

ש"ח בלבד!
_____________________________________________)10-21ל( 054-4468840 )בב"ב(

■ נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ 
עזרה בתאוריה, יוסי בן 

יהודה. 03-5352975 
_____________________________________________)13-12/17ל(052-2595370

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ צביקה כהנא - 
השכרת רכב ונופש 

בארץ ובעולם, אצלינו 
השירות מעל הכל!!! 

03-6318999)44-24/16(_____________________________________________

■ איזי-רנט מלווה 
אותך לאורך כל הדרך, 

במחיר הטוב ביותר, 
בכל החברות בארץ 
ובחו"ל 02-5805870

info@e-z-rent.co.il)1-52(_____________________________________________

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות ההשכרה! 

מבצעים מיוחדים 
כל השנה!!! החלו 

ההזמנות לפורים 
ופסח. 03-523-66-50

050-333-222-8
054-700-50-66)5-1/17(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

■ בס"ד "המוביל שלך 
ובשבילך!" העברת דירות 
ומשרדים ופריטים בודדים. 

_____________________________________________)15-27(054-4434362, נתי

■ הלוואות בנקאיות עד 
100,000 ש"ח, פרעון גמחי"ם, 

עזרה לילדים, שיפוצים ועוד, 
לבעלי חשבון בנק תקין 

ומעבירי משכורת, יש היתר 
_____________________________________________)14-23ל(עסקה, 052-2319094

■ קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)15-22(עזרא 66, בני ברק

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 
 057-3188842
050-7532336)16/32-32(_____________________________________________

■ "חנן לימוזין" - 
מרצדס s-500, חדשה 

ומפוארת, לחתונות 
וארועים, מ- 1,200 

ש"ח כולל נהג צמוד. 
054-3445523)9-20(_____________________________________________

■ נתיב - השכרת 
רכב לנהגים צעירים 

וחדשים *מכירה 
*השכרה *ליסינג, 

03-7267260)4-3/17(_____________________________________________

■ "שחר השכרת 
רכב"- לנהג חדש 

ולשעות בב"ב, שרות 
עד השעה 23:00 

בלילה.
077-40-900-70)3-4/17(_____________________________________________

■ רכב 7 מקומות, לאברכים 
בבני-ברק, החל מ- 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-1/17(ליום, 050-2502552

■ טכנאי מחשבים מקצועי, 
מטפל בכל תקלות המחשב, 
התקנות, רשתות, משחקים, 

מכירת מחשבים ניידים 
מחודשים החל מ- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)12-22ל(053-2443498

■ "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין, 

052-7101020)13-24(_____________________________________________

■ הובלות דרכי שלום, 
הובלות קטנות במחירים זולים, 

הנחה לאברכים.
_____________________________________________)13-16ל(054-8445991

■ מבצע חגים החל 
מ- 2,000 ש"ח לחודש 
ימים כולל מע"מ, ללא 

הגבלת קילומטרים, 
_____________________________________________)13-22ל(050-6666599

■ אביב השכרת רכב 
- חדש!!! קבריולט, 

ג'יפים, מרצדס, 
מסחריות גם לנהגים 

צעירים וחדשים,
03-5790909)14-39(_____________________________________________

■ דירת ארוח, קרוב מאוד 
לעתיקה, יפה ומרוהטת, 

כשרה לפסח! לשבתות/חגים/
ימים. 052-3953998, שי. 

_____________________________________________)15-19(054-2468262, ספיר

 ,MTV מאזדה ■
שמורה מאוד, 2005, 

מטופלת במוסך 
מורשה, בהזדמנות, יד 

_____________________________________________)15-16ל(שניה, 050-4184184

■ 7 מקומות, רודיוס 2015, 
דיזל, 2,000 סמ"ק, יד ראשונה 

מפרטי, 25,000 קילומטר 
בלבד. דרור, 050-5256833, 

_____________________________________________)15-16ל(050-6663223

■ שברולט טראווס 
LTZ 2009, הדגם 

המפואר, 7 מקומות, 
_____________________________________________)15-18(שמורה 050-7243222

טל': 052-2571913  פקס': 03-6744640

הלוואות
בס"ד

לבעלי 
חשבון 

תקין

משרד דתי
 נותן הלוואות עד 

לסכום של 10,000&
בפריסת צקים למשך 

שנה/נכיון צ'קים

■ "שלמה סיקסט" 
- במחירים מעולים 

לפסח ולכל השנה! 
שירות בכל הארץ, 

זמינות ואמינות, 
לשרותך: שמחה, 

052-7161512)15-19(_____________________________________________

02-6-630-630

■ מבצע ענק!!! רכב 
ב-137 ש"ח ליום כולל מע"מ. 

סניפים בכל הארץ.יהודה 
053-3141105)43-42/16(_____________________________________________

■ לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות. אמינות. מחיר,
0722-777-200)50-49/16(_____________________________________________

■ "מיסטר ליס" 
השכרת רכב לנהגים 

צעירים וחדשים, מגיל 
17. רח' שלמה המלך 
_____________________________________________)51-24/16(12 ב"ב 03-6736731

מכוניות
מוצרים 
ושירותים

טיולי ג’יפים

הובלות והסעות

קניית רכבים

מכירת רכבים

הלבנת שיניים

הלוואות ומשכנתאות

מחשבים

לימוד נהיגה

השכרת רכב

צפון

צפת

מאזדה

יונדאי

הונדה

רמת הגולן

ראש פינה

קרית שמונה

שברולט

פיז’ו

קוממיות

פורד

סאניאנג

סיאט

 דרור חלוץ, בבני-
ברק והסביבה, מבצע 

אביב מיוחד עד ר"ח 
אייר, הקפדה על זמן 

שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי וידני 

100 ש"ח או חבילת 
28 שיעורים+מבחן 

מעשי 3,000 ש"ח, ספר 
תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-21/16ל(052-2514960

■ דירת נופש 4 חד' 
מאובזרת וממוזגת לשבתות 

וחגים עם נוף למירון.
052-7908214)12-17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בעתיקה בית סימונה - 5 
יח' מאובזרות, עד 30 איש, 

גישה לרכב, מעל מקווה 
_____________________________________________)16-41/16(האר"י, 054-2196965

 בעיר העתיקה )האר"י( 
דירות נופש ממוזגות 

ומאובזרות, נוף ומרפסות, 
כשר לפסח! 052-8484726, 

050-2572577)16-17(_____________________________________________

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

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

058-3245275/2)16-41(_____________________________________________

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

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-15/17(_____________________________________________

■ דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל 04-6923371
052-7183288,057-3112314)20-21/16(_____________________________________________

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)26-26/16(ענקית + נוף. 058-7506090

 100% מימון 
והנחות בלעדיות 

לרכבים חדשים יד 
00 ישירות מהיבואן 

"לוינסון רכבים", 
076-5412123)16-17(_____________________________________________

 7 מקומות ינדאי טרג'ט 
2001 אוטומטי, שמור ומטופל 

בחברה!! + טסט במצב 
מצויין!! 19,000 ש"ח גמיש! 

052-7045179)16-16(_____________________________________________

 מאזדה 5, יד שניה פרטי, 
שמורה ביותר, רק 49,000 

_____________________________________________)16-16(ש"ח, 050-4811122

 *מתארגנת קבוצה 
לרכישת סיאט איביזה סטיישן 
בהנחה בלעדית 100% מימון 
ובהחזר חודשי של 890 ש"ח 

בחודש ללא מקדמה, למזמינים 
עכשיו, מערכת מולטימדיה 

_____________________________________________)16-17(מתנה, 076-5412123

 *כל דגמי סיאט בהנחות 
בלעדיות וב- 100% מימון 

_____________________________________________)16-17(בלוינסון רכבים, 076-5412123

סקודה
 סקודה סופרב, מפואר, 

מטופל רק בחברה, בלי 
פגיעות, 124,000 קילומטר, 

יד ראשונה, 79,000 ש"ח 
_____________________________________________)16-35ל(לרציניים, 050-6284747

 פורד פוקוס 2008 צורה 
חדשה!! יד שניה 130,00 ק"מ, 
שמורה מאוד במציאה, 24,500 

_____________________________________________)16-16(ש"ח, 052-6918692

 פיזו 206 - 2008 אוטמט 
יד שניה פרטי!! שמור מאוד! 
אפשרות החלפה!! 17,000 
ש"ח, 132,000 ק"מ, 1600 

_____________________________________________)16-16(סמ"ק, 052-7220391

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת שברוטל אורלנדו 

בהנחה משמעותית 100% 
מימון ובהחזר חודשי החל מ- 

1,450 ש"ח בחודש,
076-5412123)16-17(_____________________________________________

 השכרת רכב החל מ- 
129 ש"ח, ללא חיוב שבת 
כלל, משכירים גם לנהגים 

_____________________________________________)16-16(חדשים, 052-7167807

 פטנט יחודי לסופרי 
סת"ם!! משקף 

מגדלת של חברת 
opti-visor, מתלבש 

בקלות על הראש 
להגדלה משמעותית 

ולהקלה על הכתיבה! 
חובה לכל סופר - 

054-8527470)16-19(_____________________________________________

 אבדה שקית קידישיק ובה 
מסמכים החשובים )מאוד( 

לבעליהם, ביום א', כד' באדר 
ב' )באזור אבני נזר/חזו"א(, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8452085

 נמצא כמין קמע, בבני-
_____________________________________________)16-17ח(ברק, 053-3179888

 במוצ"ש פ' צו בקו 350 
מאשדוד לב"ב בשעה 22:30 
הוחלפה חליפה שחורה, -054

_____________________________________________)16-17ח(8471977

 נמצא כובע תינוק יפהפיה 
קרוב למרכז רימון לפני כמה 

_____________________________________________)16-17ח(שבועות, 058-3226677

 ביח' באדר ב', נשכח מעיל 
ג'קט נשים שחור בשעה 9:20 
באוטובוס קו 92 בב"ב לקניון, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7112776

 לחתן דרושים מקרר, 
ספה באזור ירושלים, המעונין 
לתרום, יפנה 054-8431382 

_____________________________________________)16-17ח(ויתברך מפי עליון

 דרוש לאברך עמודון/
ספריה במצב תקין וטוב, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7115498

 דרושה שלדה של עגלת 
בייבי ג'וגר סיטי מיני 3 

המיועדת לזריקה, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7696435

 דרוש כינור בתרומה ללא 
תשלום, 050-4175368 בערב 

_____________________________________________)16-17ח(או להשאיר הודעה

 דרושה עגלת בוגבו בי יד 
שניה במצב מצוין, עד 1,500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 052-7137706

 דרוש למשפחת אברך 
ארון ספרים )בתשלום סמלי(, 

_____________________________________________)16-17ח(03-6196165

 דרוש טלפון סלולרי מסוג 
INFINITY תקין או תקול 

בתמורה למזומן, טל':
_____________________________________________)16-17ח(050-5343924

 דרושים אופניים חשמליים 
תקינים או תקולים או מיועדים 

לשיפוץ או פירוק בתמורה 
_____________________________________________)16-17ח(למזומן, טל': 050-5343924

 דרושים מקרר, מדיח כלים 
גדול, מכונת כביסה, שמישים, 

_____________________________________________)16-17ח(עד 540 ש"ח, 050-5343924

 מעוניין לקנות מזגן חלון 
במצב מצוין, טל':

_____________________________________________)16-17ח(052-7696942

 מעוניינים במיטת 
"היירייזר" משולשת )שהמטה 

השלישית יכולה להתרומם( גם 
_____________________________________________)16-17ח(במחיר סמלי, 050-4103290

 דרוש אקווריום למסירה, 
כולל סטנד בגודל 60/30, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7121070

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה ואופניים מתקפלות, 
אפשרי במקולקלות לאברך, 

_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 למשפחה גדולה דרושה 
ספה, שולחן, ארון קטן,

_____________________________________________)16-17ח(050-4125549

 דרוש נגן זיפ במצב טוב, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7133114

 דרוש לאברך אופניים 
חשמליים במחיר זול/תרומה, 

אפשרי מקולקלות, 
_____________________________________________)16-17ח(054-8432271

■ גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם 

שירות בבני ברק ובירושלים,
052-7611936 )13-47(_____________________________________________

 Gmail שרותי מייל ■
ללא גישה לאינטרנט וגלישה. 

_____________________________________________)13-16(במחיר מוזל! 052-7611936

■ מחשב נייד במצב טוב 
עובד עם עכבר חיצוני, 450 

_____________________________________________)13-16(ש"ח, 052-7611936

■ תנור דלונגי 2 תאים + 
גב, במצב מצוין,

_____________________________________________)15-16ל(052-7652206

■ למכירה רדיאטור 
במצב מעולה, 12 

צלעות, 100 ש"ח, 
054-8527470)15-18(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
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גברים: 054-3342002
נשים: 050-2030007

מעל
20 שנות 

נסיון

הסרת שיער בלייזר
גברים/נשים

*בבני ברק
ללא כאב-באחריות!

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

■ מעקה צבע לבן עם בטן, 
גובה 1.10 מ', אורך 2.05 מ', 

מצב חדיש, מחיר גמיש מאוד! 
הקודם זוכה! 02-5388930, 

054-5565961)11-22(_____________________________________________

■ מהשכרה שנסגר: 
*שמלות לנשים וילדות בכל 
הסגנונות, המידות והצבעים. 

*סטים לאחיות, 40 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)11-22(054-5565961 )י-ם(

■ חיסול סופי! מהכרת בגדי 
ערב שנסגר שמלות/חליפות/

סטים לאחיות, 3 ב- 100 
_____________________________________________)12-20ח(ש"ח! 054-5565961 )י-ם(

■ למכירה 12 כיסאות 
אורחים מברזל, ריפוד 

במושב ובגב, בד חום, מחיר 
_____________________________________________)14-17(גמיש, מיידי. 052-4227714                    

■ ארגז מצעים לבן, במצב 
מצויין, גובה 90, 1.18 על 53 
ס"מ+ 2 מגירות, 450 ש"ח. 

0544-919299)13-16(_____________________________________________

■ שולחן ו- 6  או 8 כיסאות, 
חדשים, מיידי, אפשרות 

לכיסאות בלבד. בהזדמנות
                                   052-4227714)14-17(_____________________________________________

■ קוים כשרים ורגילים, 
החל מ- 19 ש"ח לחודש, 

משלוחים חינם לכל הארץ, 
052-7611936)48-47/16(_____________________________________________

 70w ,כשר MIO מכשיר ■
של וועד הרבנים, 250 ש"ח,

052-7611936)13-16(_____________________________________________

■ מודם נטסטיק לגלישה או 
למייל, פתוח לכל החברות, 150 

_____________________________________________)13-16(ש"ח, 052-7611936

■ לרגל מעבר, תכולה גדוו
לה: מקרר, פינת אוכלת, תנור, 

מ.כביסה, סלון מעור וכ', 
054-9776977)47-46/16(_____________________________________________

■ בהזדמנות! למכירה מגפי 
גומי לעובדים במים, מידות 

24-47, שחור, 25 ש"ח לזוג 
_____________________________________________)13-16()ירושלים( 054-2841250

■ "ארנקי איריס" למכירה 
תיקי עור אופנתיים, סוג א' 

וסוג ב',  עור תעשייתי
_____________________________________________)14-16ל(054-8413666

■ כיריים גז, 4 עיניים, כחדש, 
צבע נירוסטה, ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4581579, 077-7524135

■ תנור בילדינג: בצבע לבן, 
500 ש"ח. מיקרוגל: בצבע 

_____________________________________________)15-16ח(לבן, 150 ש"ח, 052-2785960

■ כיריים גז 4 מבערים, 
אימאל לבן, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)15-16ח(02-6536352

■ שני מכשירי פקס שראפ 
טעונים תיקון, 70 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)15-16ח(03-6199806, בערב

■ תנור חימום חשמלי 
ספירלות, חדש באריזה, 100 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח. 03-6199806, בערב

■ מקפיא 150 ליטר עובד 
מצויין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(03-5700422

■ רדיאטור צלעות לחימום, 
ווורפי ריצרדס + שלט, איכו

_____________________________________________)15-16ח(תי! 300 ש"ח, 052-7154392

■ שואב אבק, 100 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ מגהץ, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ מדיח כלים קניג גדול 
מעולה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ מגהץ אדים קנווד, 20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מחמם מים אטמור, 75 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מחמם מים זק"ש, 75 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ פקס + צילום, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ טוסטר 20 ש"ח קטן. גדול 
_____________________________________________)15-16ח(- 50 ש"ח, 054-4273857

■ מיחם 50 כוסות, 125 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מפזרי חום לבית ולאמבו
טיה, 20-50 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ רדיארטור לחימום ביתי, 
150-200 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ כיריים גז משטח זכוכית 
נורמנדה, 300 ש"ח, כחדש,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ שואב אבק v1350, ב- 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח, 054-4273857

■ סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מזגן, 500 ש"ח, מפוצל, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ ווק מחבת חשמלי, חדש 
_____________________________________________)15-16ח(50-80 ש"ח, 054-4273857

■ מנגל חשמלי חדש, 75 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מחבת חשמלי רחב, חדש 
באריזה, מעולה לבחורי ישיבה, 

_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח, 052-4831449

■ מדפסת HP כחדשה, 
נדרש רק לרכוש דיו, 100 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(052-5543055

■ ספות של 2 ורוד עתיק 
בשילוב עץ, 200 ש"ח במצב 

_____________________________________________)15-16ח(טוב, 054-8408812

■ שולחן סלון מעץ מטר על 
מטר, 150 ש"ח, מצוין,

_____________________________________________)15-16ח(052-3141536

■ כחדש! כורסא - פפיה 
צבע ונגה, חצי שנה, 450 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 050-6474999

■ כחדש! שולחן סלון 
יפהפיה, עץ מלא, צבע ונגה, 

אורך 1.70, 450 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(050-6474999

■ ספה מבד + תחתית, 
כריות נשלפות, שמור, נקי, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 03-5781016

■ דלפק עם כסאות - בצבע 
אגוז, 500 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)15-16ח(052-2785960

■ שידה + מראה יפהיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה מהאריזה, 
_____________________________________________)15-16ח(499 ש"ח, 054-4783220

■ סלון בד כחול 2+3 בשיו
מוש פחות משנה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(058-3298340

■ מיטת נסיכה לבנה + 2 
מגירות, במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-6474999

■ 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)15-16ח(ב- 400 ש"ח, 052-3463482

■ ספריה עם שולחן כתיבה 
במצב מצוין, 500 ש"ח,  טל': 

_____________________________________________)15-16ח(054-5457811

■ 6 כסאות סלון עץ בוק 
במצב טוב, 250 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7122838

■ כורסאות חזקות במיוחד 
2+3 בודדים, 300 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-8447917

■ מיטה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ מזרון, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ שידה, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ שולחן סלון, 100 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ כסאות מעץ או מתכת, 20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ ארונית מעץ מלא, יפהפיה, 
_____________________________________________)15-16ח(200 ש"ח, 054-4273857

■ כסאות משרד 100-200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ עמודון ספריה בצבע 
שחור ושתי ארונות ומיטה 

80X30X205, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-8476805

■ מזנון לספרי קודש, 4 
דלתות, כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4101420

■ שש כסאות מעץ עם ריפוד 
סקאי, מתאימות לפינת אוכל 
ולסלון, 500 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7600336

■ מיטת ילדים עץ מלא 
במצב מאוד טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8457269

 ,1X1 ,שולחן קפה לסלון ■
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)15-16ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

■ שידה שחורה 3 מגירות, 
110X52X97 כחדשה, ב- 200 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-3463482

■ עגלת תינוק צבע שחור, 
כחדשה, חברת TEC, ב- 350 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, פלאפון: 052-3635951

■ עגלה מוצי שילדה + 
אמבטיה + טיולון במצב שמור 

ביותר, 500 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)15-16ח(052-7112123

■ אמבטיה + מתקן חדש, 
באריזה בירושלים, 80 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(052-7640482

■ מגן ראש של שילב למיטת 
תינוק, 35 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)15-16ח(052-7600336

■ מיטת תינוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ עגלת תינוק, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7172893

■ עגלת אנגליזה, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ מוצץ מד חום, חדש באריזה, 
_____________________________________________)15-16ח(30 ש"ח, 052-7167995

■ תחפושת ג'ירפה לתינוק עד 
חצי שנה, חדש באריזה, 35 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-4831449

■ סימילק 400 גרם חלב נוכרי, 
25 ש"ח, הקודם זוכה,

_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

■ קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה, ב- 60 ש"ח לחודש,

_____________________________________________)15-16ח(052-7167777

■ פלאפון סמסונג - 1310 
חדש בקופסא, 150 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)15-16ח(בני-ברק, 054-4906526

■ טלפון אלחוטי חדש באריזה 
באנגלית/צרפתית/ספרדית, ב- 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח, טל': 052-7167995

■ להשכרה/מכירה, שמלת 
ערב מהממת! מלכותית 

ומיוחדת, מידה 44, חדשה 
_____________________________________________)15-27(ממש, 054-6337121

■ מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי, "גלית 

איטליה" 850 ש"ח בלבד! 
054-8443223)44-43/16(_____________________________________________

ריהוט

תינוקות

תקשורת

כללי

■ מיטת רביעייה, עץ מלא, 
לבן- סגול, 1,000 ש"ח

_____________________________________________052-7117729/8            )16-17ל(

 מציאה, רדיאטור 14 
צלעות, תוצרת גרמניה, רק 

_____________________________________________)16-17ח(400 ש', 054-9448300

 בהזדמנות, כיריים 3 
להבות לפסח, כמעט חדש, 

_____________________________________________)16-17ח(250 ש"ח, 052-7645843

 מקרר משרדי גובה 85 
ס"מ, בפתח-תקוה, מעולה, 

_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 052-2786557

 מחמם על טורבו הוריקן, 
גולד ליין, כחדש )אדום( 380 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-4087927

 מזגן חלון חזק במיוחד, 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 054-8491949

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
מצב מעולה, אלקטרה, ב- 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מכונת כביסה פ' עליון, 
מצב טוב, 4 שנים בשימוש, 

חב' בוש, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(050-4145023

 מקרר מצב מצויין, עובד 
מעולה, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)16-17ח(054-8405882

 שואב אבק קנווד, מצב 
מצוין, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813, בני-ברק

 בייביליס מקצועי מארה"ב 
+ מגהץ שיער במחיר מבצע 

220 ש"ח, חדש באריזה - 
_____________________________________________)16-17ח(מציאה, 052-7110779

 כיריים חברת 
HEMILTON, צבע לבן, 4 
להבות במצב מצוין, ב- 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-5918474

 מברגת אסאקי חדשה, 
סוללת ליתיום + מזוודה + 

אחריות, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7636172

 מדפסת HP כחדשה, 
נדרש רק לרכוש דיו בערד, 100 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-5543055

 שולחן סלון מלבני משולב 
עץ וזכוכית 70*150, גובה 40 

ס"מ, סה"כ 500 ש"ח. דני, 
_____________________________________________)16-17ח(053-2504008

 סלון בורדו 3+2 מצב 
מצוין, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)16-17ח(054-8405882

 2 מיטות מתכוונות, 250 
_____________________________________________)16-17ח(ליח' ב"ב, 054-8405882

 שולחן סופרים - 200 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, ב"ב, 054-8405882

 שולחן פינת אוכלת, מצב 
מעולה, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)16-17ח(054-8405882

 6 כסאות לפינת אוכל, 
מצב מעולה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8405882

 שולחן סלוני במצב מצוין, 
צבע חום, 500 ש"ח.

_____________________________________________)16-17ח(050-4160457, ירושלים

 מיטת הייריזר ב- 350 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 03-6783387

 שידה שחורה 3 מגירות, 
110X52X97, כחדשה, 200 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-3463482

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)16-17ח(ב- 400 ש"ח, 052-3463482

 שידה + מראה יפהיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-4783220

 מיטת יחיד עץ מלא 
רק 250 ש"ח, מציאה, מצב 
מעולה, כולל ארגז מצעים . 

_____________________________________________)16-17ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספה דו מושבית, מצב 
מצוין, 350 ש"ח, דומי עור. 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813, בני-ברק

 שולחן כתיבה 120 ש"ח, 
מצב טוב, כל מדף נשלף. 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813, בני-ברק

 כוננית מגירות "כתר" 120 
ש"ח, מצב טוב.

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813, בני-ברק

 מכתביה לבנה כפולה, 
מצב מצוין, 6 מגירות + 

מדפים בב"ב, 350 ש',
_____________________________________________)16-17ח(077-5161338, 050-4102263

 שולחן לסלון עץ מלא, 
ענק, מידות 2.40 מ' נפתח 

ל- 4.40, 500 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(050-4103571

 למסירה - ללא תשלום, 
כחדש! מזנון עץ מלא, ונגה, 

חצי שנה בשימוש, 3 מגירות, 
_____________________________________________)16-17ח(אורך. 2.30, 050-6474999

 מיטת נוער במצב מצוין, 
רק 500 ש"ח בהזדמנות, קרן: 

_____________________________________________)16-17ח(052-8525111

 מיטת ילדים עץ מלא 
במצב מאוד טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8457269

 סלון בד כחול 2+3 
בשימוש פחות משנה, 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 058-3298340

 כסאות סלון מפוארות 
מעור, 500 ש"ח לכסא,

_____________________________________________)16-17ח(054-7612883

 מכתביה לחדר ילדים, 
סגול ואפור, סנדוויץ, 

1.20X2.40, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(054-7612883

 ספה דו מושבית בשילוב 
עץ צבע בזד, 500 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-8303051

 מיטה עץ מלא בשילוב 
תכלת, מצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8303051

 שולחן סלון, עור שילוב 
זכוכית, 250 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-8303051

 מציאה - כורסא, ב- 100 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7110779

 שידות לחדר שינה, ונגה 
במצב מצוין, 500 ש"ח, טל': 

054-8413099
_____________________________________________)16-17ח(052-7110779

 מיטה מתקפלת מברזל, 
_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח, 054-7863538

 שולחן סלון מעץ מטר 
על מטר, 150 ש"ח, מצוין, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3141536

 ספה 3 מושבים צבע חום 
כהה במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7622960

 בהזדמנות! חצי שנה 
בשימוש! שולחן סלון + מזנון 

ונגה עץ מלא, 300 כ"א,
_____________________________________________)16-17ח(050-6474999

 מיטה לילדה/נערה, לבנה, 
נפתחת + 2 מגירות במצב 
_____________________________________________)16-17ח(מעולה, 400, 050-6274999

 מיטת תינוק עץ מלא, 
חום כהה מצב מעולה, ב- 250 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-4143023

 מיטת תינוק מעץ צבע 
לבן בלי מזרון, מצב מעולה, ב- 

_____________________________________________)16-17ח(250 ש"ח, 054-5823874

 למסירה מיטת תינוק עץ 
בוק במצב מעולה,
_____________________________________________)16-17ח(052-7199407 י-ם

 מזרון של "ליטף" למיטת 
תינוק במצב מעולה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7642439

 אמבטיה + מתקן, חדש 
באריזה בירושלים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7640482

 עגלת בייבי ג'וגר 3 
גלגלים, שחור/שמנת, 500, 

_____________________________________________)16-17ח(ב"ב, 054-8418583

 מזרן תינוק מצב מצוין, 90 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-5737813

 כסא תינוק לרכב, 110 
ש"ח, מצב טוב. -052

_____________________________________________)16-17ח(5737813, בני-ברק

 בייביסנס נשימה ותנועה, 
_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח, 054-7863538

 מיטת תינוק, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7644784

 סטריליזטור אוונט, 
למקרוגל, מצב מעולה, רק 50 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7623275

 פלאפון ECHO חדש, 
כשר מקורי עם חותמת 

מאושר, 120 ש"ח במקום 220 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7600336 בב"ב

 גלקסי פוקט גרסה כשרה, 
מצב מצוין, 250 ש"ח, -052

_____________________________________________)16-17ח(7651399

 SAMSUNG 'פל 
GT-S5301, לא כשר, תומך 

כל החברות, ב- 250 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)16-17ח(052-7106672

 טלפון מטבעות "בזק" 
- 250 ש"ח, ירושלים, טל': 

_____________________________________________)16-17ח(077-5385741

לפרסום
בלוח

03-6162228

 פיה שמתחברת לשיש 
לסבון כלים, אסטתי )מיכל 

הסבון מתחת לכיור(, 60 ש"ח, 
054-8527470)16-18(_____________________________________________

 מחשבים ניידים 
)ממשרד שנסגר( 

במצב מצויין, החל 
מ- 500 ש"ח. ב"ב: 

 .050-6379001
מודיעין עילית: 
052-7171228)16-23(_____________________________________________

 2 תיקים יפים מאוד 
לנשים כחדשרים, מתאים 

לקיץ, 80 ש"ח כ"א,
054-6337121)16-18(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)16-19(_____________________________________________

 וילון סלון ווילון חלון 
מתחרה איכותית, בז', 350 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-4087927

 דלת פלדלת + מפתחות 
+ משקוף 80 ס"מ, ב- 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-5823874

 כסא אחורי לילד באופניים 
+ חגורת בטיחות, מצב 

מעולה, ב- 120 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(054-5823874

 אופני הרים, מצב מעולה, 
_____________________________________________)16-17ח(ב- 180 ש"ח, 050-4145023

 אופני ראלי צבע כסף 
מצב טוב, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-5823874

 חלון + תריס, מצב מצוין, 
כ- 1/1 - 100 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8405882

 מזוודה, מצב טוב, 90 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח. 052-5737813, בני-ברק

 גיטרה קלאסית חדשה + 
נרתיק, 190 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-8303051

 ג'ל יחודי לפאות 15-35 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7110779

 בית מנורה + פס זהב 
_____________________________________________)16-17ח(לחדר, 40 ש"ח, 052-7110779

 נעלי סירה קרוקס חדשות 
לגמרי, מידה 38 במבצע, 120 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7110779

 נעלי ספורט דר' סטפ 
לבן + פס כחול ותכלת, מידה 
21, חדש באריזה במבצע, 50 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7110779

 עגילים גולדפילד חדשות, 
יפות מאוד, ב- 70 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-5918474

 אוזניות חברת סמסונג, 
חדש, ב- 50 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-5918474

 שטר 20 ש"ח, 60 שננה 
למדינה, 50 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 מסך רצפתי נייד להקרנה 
1.52 מטר, ממש חדש, 300 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-6505010

 מחבת חשמלי רחב, חדש 
באריזה, מעולה לבחורי ישיבה, 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מסך רצפתי נייד להקרה 
2.03 מטר, ממש חדש, 400 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-6505010

 בבני-ברק, טלפון חוגה 
ישן לאספנים, 80 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 מעיל קצר Zara, נערות 
s/m, צבע בז', פוך, מהמם! 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח, 054-8443223

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה, ברוקט, 150 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח להשכרה, 054-8443223

 כחדשה ספר לתסרוקות 
של דיוויס, 280 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-8443223

 אופניים לנוער עם הילוכים 
280 ש"ח ואופניים לילדים 

קטנים, 150 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(050-9340317

 SONY -משחקים ל 
PSP כ- 20 משחקים עם 

אחריות )לא מוכר בבודדים(, ב- 
_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח, פל': 052-7106672

 2 תוכים + כלוב ובית, 
_____________________________________________)16-17ח(120 ש"ח, 052-7644784

 בפתח-תקווה, זוג בלוני 
גז + המערכת ווסט + מכסה, 

_____________________________________________)16-17ח(400 ש"ח, 052-2786557

 נעלי גברים חדשות 
ממש! Aircom Fort, עור, 

שחור, מידה 44, רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7623275

 משחק "המרוץ אל 
השבת" 15 ש"ח, אריזות 

פגומות - כמות מצומצמת, 
_____________________________________________)16-17ח(050-4199518

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 450 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-3463482

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, ב- 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח, 052-3463482

 כל החומר לימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)16-17ח(400 ש"ח, 052-3463482

 שמלת אירועים מעוצבת 
לילדה כבת 10 מפוארת 

ומושקת מואד, 250 בלבד, 
_____________________________________________)16-17ח(077-5161338/050-4102263

 בהזדמנות כחדש מכשיר 
כושר מקצועי, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(פלא': 052-7159615

 צילינדר לדלת רב בריח 
+ 4 מפתחות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה( מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3463482

 ספר ליקוטי מוהר"ן הוצאה 
8, תרצ"ו, 500 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 סט צלחות שבתי מהמם 
לבן, 20 חלקים, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7115498

 קפוצ'ון קטיפה שחור 
עם קשוטים מנומרים, חדש 

מהאירזה, 50 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(052-7115498

 תחחפושת גורילה 
כחדשה, מידה XL ב- 70 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-8435331

 נברשת רצפה יפהפיה 
מברונזה, 6 קנים כחדשה, ב- 

_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח, 054-8435331

 מטען אלחוטי חזק במיוחד 
לסמסונג גלקסי s3 וכיסוי מגן 
- חדש מהקופסא, 149 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים בארץ ובחו"ל 299 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7633316

 סרטי טבע ועוד לצפיה 
איכות גבוהה ומצונזר, 25 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-4783220

 גופנים פונטים מיוחדים 
ומקוריים לפרסום מודעות ימי 

_____________________________________________)16-17ח(הולדת ועוד, 054-4783220

 אופני ילדים יד שניה 
במצב מצוין, עד 150 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-9985503

 אופניים חשמליות עם 
אחריות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(050-4145023 בב"ב

 זוג כיסויי מיטה יפהיפיה 
+ כריות, חדש באריזה, צבע 

קפה, 220 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(054-8430609

 סוללה 36 וולט לאופניים 
חמשליים, כולל מטען במצב 

מצוין, רק 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)16-17ח(050-5343924

 אופני שטח הרים גודל 
24, שמורים שמישים לרכיבה, 

_____________________________________________)16-17ח(270 ש"ח, 054-9985503

 טאבלט 8 אינץ' אנדרויד 
FLY-SMART, ב- 350 

ש"ח, חדש באריזה,
_____________________________________________)16-17ח(052-7163918

 בהזדמנות למכירה 
קנרים, ב- 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7151075

 מזוודת איפור כסופה, 
גדולה במצב מצויין, 290 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(בני-ברק, טל': 054-5309306

 כובע לנשים בצבע שחור 
עם שוליים רחבים, אלגנטי, 70 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 054-6565388

 נעלי דר' סטפ חדשות 
באריזה לבן מידה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7110779

 מדריך הציפורים/חרקים/
זוחלים בישראל, חדשים 

לגמרי בחצי המחיר, 130 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(לשלושתם, 052-7600336

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, כ"ג כרכים, 

_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח, 052-4831449

 תחפושת ג'ירפה לתינוק 
עד חצי שנה, חדש באריזה, 35 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה, 
צורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח, 052-4813449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאיחסון עוגיות, חדשה 

באריזה, 140 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(052-4831449

 אורגן קלידים בצבע חום, 
במצב טוב, 400 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-5566488

 חלון כנף על כנף 
1.7X1.15מ', במצב מצוין, 

_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 054-8457269

 מכשיר לבישול ביצים 
קשות חדש, אלקטור חנן, 30 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7676856

 נעלי גבר כמעט חדשות, 
 paco מידה 43, חברת

matin, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(052-7676856

 מגף ליקרה לנשים כחדש, 
מידה, 37,38, 50 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7676856

 חליפת גבר מידה 50, 
כהה, נלבשה פעם אחת, 250 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-8430025

 חליפה שבתית חדשה, 
מס' 44, נשים 250 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 מסכי מחשב דק 15-17", 
ב- 70 ש"ח, טל':

_____________________________________________)16-17ח(050-7023892

 אורגן קסיו חדש, 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 050-7023892

 שעוני יד לילדים ומבוגרים, 
_____________________________________________)16-17ח(30 ש"ח, 050-7023892

 שואב אבק גם במים, 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-7023892

 אופניים לילדים, לגילאים 
3 עד 10 שנים, מצב מצוין, רק 

140 ש"ח לזוג, טל':
_____________________________________________)16-17ח(050-5343924

 מכשיר GPS חדש באריזה 
עם אייגו מעודכן, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8456714

 ספרים ללימוד בגרויות 
בכל המקצועות, 20-50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4120900

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3805386

 3 מעילים יפים, חמים 
ואיכותיים לילדות, מידות 8-12, 
75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 

_____________________________________________)16-17ח(02-6522251

 סולם "שושנה" במצב 
מצוין, 8 שלבים, 300 ש' - 

_____________________________________________)16-17ח(גמיש, 050-4128681

 סולם "שושנה" במצב 
מצוין, 11 שלבים, 400 ש' - 

_____________________________________________)16-17ח(גמיש, 050-4128681

 מגהץ קיטור קנווד כחדש, 
מיכל נשלף, גיהוץ אנכי, 300 

_____________________________________________)16-17ח(ש', 054-8409064

 אופני ראלי לנער, 20" 
במצב מצוין, ב"ב, ב- 250 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, לפרטים: 054-8494841

 מסך 17 אינצ' דק למחשב 
)בני-ברק( 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)16-17ח(לפרטים: 054-8491154

 מציאה! מצלמה קנון דגם 
5X260 כחדשה רק 495 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(02-5374774

 מטען מקורי חדש 
למכשירים כשרים ולנגנים 10 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-3186268

 נרתיק מעור לסלולרי עם 
תופסן לחגורה, 5 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)16-17ח(052-3186268

 אופני הילוכים קפיצים, 
מידה 24, מצב טוב מאוד, 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7642439

 אופני ראלי מידה 20, 
מצב טוב מאוד, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7642439

 אופניים מידה 20, חדשות, 
הילוכים, 280 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(050-5343924

 בהזדמנות אופני כושר 
במצב מצוין, PINK, ב- 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, גמיש, 052-7640481

 מצלמה קומפקטית קנון 
A490, זום אופטי, פלאש 
מובנה, חדש באריזה, 390 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-5705546

 פאקט סגריות כאמל 
אירופאי )הסוג הטוב( ב- 230, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7142640

 פאקט סגריות כאמל, ב- 
_____________________________________________)16-17ח(210 ש"ח, 052-7142640

 מבחר וילונות בגוונים 
בהירים, 50 ש"ח, במצב חדש, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8413099

 מראה מעוצבת חדש, 250 
ש"ח, בבני-ברק,
_____________________________________________)16-17ח(054-8413099

 ארנב + כלוב + ציוד, 150 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7136749

 מצלמה MP 14, כרטיס 
זיכרון 4 גיגיה, 2 סוללות, 

חדשה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(050-3976870,

 חצובה למצלמה/מסרטה 
עד גובה 1.70 מטר, חדש, 120 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-3976870

 אופניים חשמליות בלי 
סוללה, מתקפלות במצב 

מעולה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(052-6265322

 מכונה מכשיר חשמלי 
מייצר עשן לאירועם וחתונות 
בהזדמנות, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)16-17ח(077-5385741 ירושלים

 קופה רושמת תיקנית, 
400 ש"ח, טל': -077

_____________________________________________)16-17ח(5385741, ירושלים

 מערכת רדיו דיסקים עם 
רמקולים, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)16-17ח(050-5949995 ירושלים

 ,JVC פטיפון תקליטים 
ב- 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)16-17ח(050-5949995, ירושלים

 מחשב נייד ליבה כפולה, 
מצוין, 500 ש"ח, מסך 200 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 053-3346080

 ZARA חליפה חדש 
לגבר מידה 46, מכנס מידה 40 

במחיר 500 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(058-3212888

 חליפת גבר חדשה לגמרי 
)ז'קט ומכנס( יפהפיה, נקנתה 
ב- 700, נמכרת ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3186268

■ 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-3463482

■ כל החומר הלימוד הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)15-16ח(380 ש"ח, 052-3463482
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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

דרושים

 לרשת בתי אבות 
בירושלים, דרוש נהג ב' - רשיון 
רגיל, להסעת עובדים ודיירים, 

תפקיד עם אחריות וחופש 
פעולה, שכר מצויין. *למשרד 

סמוך לבני-ברק, דרוש/ה 
מזכיר/ה למשרת בוקר, לא 

נדרש ניסיון, שכר 7,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(קריירה, 072-2222262

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

■ מעוניינת לטפל בקשישה 
ולטייל איתה אחה"צ,

053-3348860)12-37(_____________________________________________

■ מעוניית לעבוד במשק 
בית, המלצות אדמורי"ם, 

וותק של שנים, חרוצה וזריזה, 
אפשרי עזרה בבישול,

053-3348860)12-37(_____________________________________________

■ אברך מנוסה מלמד 
מבוגרים, וגם נערים הזקוקים 

_____________________________________________)15-18ל(לסיוע רגשי, 054-8437094

■ ראש גדול, אחראי ונאמן, 
נסיון רב, מרחובות, למשרת 
_____________________________________________)15-16ח(ניהול, מיידי, 054-8185462

■ כסף, תרומות, קרנות, 
מלגות, תקציבי ממשלה, 

עזבונות התפנה מגייס כסף, 
_____________________________________________)15-16ח(11 שנות נסיון, 052-7633316

■ אברך מוכשר מעונין 
לשמש כמזכיר או כמנהל 

אדמינסטריבי במוסד חינוכי 
באזור המרכז, טל':

_____________________________________________)15-16ח(052-7631483

■ מנקה לפסח, יסודי באזור 
בני-ברק עם נסיון,

_____________________________________________)15-16ח(050-2030007

ביקוש 
עבודה

 אישה טובה מעוניינת 
לעבוד במשק בית או טיפול 

ילדים בבני-ברק,
_____________________________________________)16-17ח(054-4447684

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון בניהול 

בעסקים ובעמותות + אנגלית, 
במשרה בכירה/ניהולית!

_____________________________________________)16-17ח(050-4160390

 התפנה מזכיר עמותה 
של רב, דובר אנגלית, ניהול 

תרומות מהארץ ומחו"ל, נהג 
_____________________________________________)16-17ח(צמוד 10 שנים, 052-7633316

 מתפנה שף באייר לארוחת 
ערב לישיבה בב"ב. ידידיה, 

_____________________________________________)16-17ח(053-3102131

 מחפשת עבודה בתחום 
איפור וקוסמטיקה במרכז עם 
_____________________________________________)16-17ח(נסיון ותעודות, 054-5356107

 נאמן, מסור ובעל 
המלצות, מעוניין לעבוד בכל 

עבודת נקיון, יסודי מאוד, 
052-6971770)16-30(_____________________________________________

 אדם נאמן, מסור ובעל 
המלצות, מעוניין לעבוד עם 
קשישים, יחס חם, סבלנות 

_____________________________________________)16-30(רבה, 052-6971770

 בגבעת שמואל סייעת/ 
גננת, למשרה מלאה, מיידי. 

052-3651355)16-17(_____________________________________________

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

■ טלפון חוגה ישן, עובד, 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח, 052-7154392

■ בד ריפוד של עמינח, רחיץ 
ואיכותי ביותר, ירוק בהיר, רוחב 
2 מטר, 250 ש"ח במקום 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

■ חליפה ארוכה 4 חלקים 
במצב מצוין, מספר לא מדויק, 
38-44, ב- 500 ש"ח. ירושלים, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4160457

■ אופנים BMX לילד, 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ זרקור 50 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ קורקינט לילד, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ שטיח צמר 100 ש"ח, 2*3 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ שטיח צמר 170X200, ב- 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח, 054-4273857

■ אופנים לנער, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(הילוכים, 054-4273857

■ צילינדר לדלת רב בריח + 
4 מפתחות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

■ עלוני פרשת שבוע )20 
שנה( מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

■ קורות לפרגולה/לסוכה 
5X7 ס"מ, 4-5 מטר, 35 

ש"ח ליחידה, 02-6522251, 
_____________________________________________)15-16ח(052-3805386

■ טרמפיסט אוניברסלי 
ישיבה ועמידה, חבתר ליטף, 

_____________________________________________)15-16ח(190 ש"ח, ב"ב, 054-8481582

■ למסירה, גליונות של 
"מרוה לצמא" מהשנים תשנ"ז 
עד תש"ע במחיר סמלי, בבני-
_____________________________________________)15-16ח(ברק, לפרטים: 054-8406660

■ שרוך מיוחד ללא קשירה 
בצבעים אדום/חום/ירוק, 30 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7167995

■ חבל גומי לתרגול 
התעמלות, ב- 25 ש"ח, -052

_____________________________________________)15-16ח(7167995

■ 100 מגנים של איפד, ב- 
_____________________________________________)15-16ח(149 ש"ח, 052-7167995

■ טויסטר להורדה במשקל, 
_____________________________________________)15-16ח(35 ש"ח, 052-7167995

■ טור ושולחן ערוך איסור 
והיתר, 2 כרכים מפוארים, 

שמורים כחדשים לגמרי!! 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 050-8806806

■ ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, כ"ג כרכים, 

_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח, 052-4831449

■ מנורה דקורטיבית כחולה 
צורת קובייה, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח, 052-4813449

■ ספר בישול חדשה, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-4831449

■ צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)15-16ח(140 ש"ח, 052-4831449

■ אורגן קלידים בצבע חום, 
במצב טוב, 400 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(052-5566488

■ בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה, במצב מצוין, 350 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

■ כובע אלגנטי לכיסוי מלא 
שחור, 150 ש"ח במקום 300 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, בני ברק, 054-4906526

■ עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)15-16ח(054-4906526

■ מכונת גילוח בראון, סדרה 
7, כשרה, 350 ש"ח, טל':

_____________________________________________)15-16ח(052-2727474

■ מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 50 ש',
_____________________________________________)15-16ח(054-6800702

■ מציאה - שעון "ברייטלינג" 
היוקרתי, חדש מאירופה לגבר, 

_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח, 054-4514210

■ מציאה! שעון "ראדו" 
קרמי, חדש )לא מקורי( 
מאירופה, רק 150 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4514210

■ תמונה ממוסגרת של 
ברכת הבית על קלף עם 

_____________________________________________)15-16ח(ציורים, 050-4177726

■ מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4177726

■ למסירה לביכנ"ס או 
בימ"ד עם הרבה לומדים 

תקליטור תורני מקורי ח-ד-ש! 
_____________________________________________)15-16ח(054-8414744

■ קופסא קשיחה לפאה 
)ראש נמוך( סגירת אבזם, 40 

ש"ח, בבני-ברק,
_____________________________________________)15-16ח(052-7600336

 "LG" מערכת סטריאו ■
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 450 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-3463482

■ גליל קופי באריזה לפקס 
שראפ FO-600-650, ב- 30 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח. 03-6199806, בערב

■ מנעול מסגרים לדלת, 
_____________________________________________)15-16ח(חדש, 300 ש"ח, 03-5700422

■ טרמפולינה חדשה, חסר 
_____________________________________________)15-16ח(רגל, 100 ש"ח, 03-5700422

■ מכשיר ריצה מצב טוב, 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח, 050-4165816

■ ערסל רחפת כיופית מצוין 
למרפסת/גינה, 500 ש"ח.

_____________________________________________)15-16ח(054-8102588, פ"ת

■ רדיו דיסק סוני, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(053-3145019

■ פאוורים, צריכים תיקון, 
_____________________________________________)15-16ח(30-50 ש"ח. 053-3145019

■ קומפקט דיסק, 30-50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח. 053-3145019

■ D.V.D צריך תיקון, 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3145019

■ פטיפון וינטג' צריך תיקון, 
_____________________________________________)15-16ח(90 ש"ח, 053-3145019

■ רמקול פנסוניק וינטיג', 70 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3145019

 ,NEK 'זוג רמקולים וינטג ■
ב- 500 ש"ח, גמיש.

_____________________________________________)15-16ח(053-3145019

■ סנטר פיור אקוסטיק, 70 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3145019

■ סאב וופר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(053-3145019

■ אורגנית לילדים, מקש 
צריך תיקון, 35 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(053-3145019

■ בוקסא על גלגלים, 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3145019

■ קופה רושמת, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש, 053-3145019

■ כיסויי מיטה יפים, סגנון 
סיני )האי(, 70 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(053-3145019

■ מזוודה ננעלת עם קוד, 
וינטג' חום )לנשיאה ביד(, 200 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3145019

■ כלוב לאוברים, כמעט 
_____________________________________________)15-16ח(חדש, 80 ש"ח, 053-3145019

■ חסד!! - זיכוי בשוורץ 
תכשיטים ע"ס 380 ש"ח, ב- 

_____________________________________________)15-16ח(360 בפ"ת, 053-3145019

■ קל גב למכונית )חדש 
בקופסא( - 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)15-16ח(050-9951501

 ,SX410 מצלמת קנון ■
חדשה באריזה עם אחריות 
לשנתיים - רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7168035

■ מערכת שארף, 300 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7172893

■ מחשב נייח פנטיום 4 
במצב מצוין!!! 400 ש"ח, 

טלפון: 052-8401909 בפתח-
_____________________________________________)15-16ח(תקווה

■ מגהץ קיטור קנווד כחדש, 
מיכל נשלף, גיהוץ אנכי, 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש', 054-8409064

■ סט שמלות מקסי 
מהממות לאירוע בורוד - עשן, 

ב- 100 ש"ח לשמלה,
_____________________________________________)15-16ח(052-7140583

■ מטבעות לפדיון הבן 
מכסף טהור, 120 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(למטבע, 050-4174525

■ פאה שטנית 8/12 בקופ-
סא ללא שימוש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4131038

■ חליפת נשים מס' 44, 
שחור, חשה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(050-4131038

■ אקורדיון במצב מצוין, 32 
-סס, מתאים במיוחד לריתמי

_____________________________________________)15-16ח(קאיות, 054-8409064

■ סולם "שושנה" במצב 
מצוין, 8 שלבים, 300 ש', 

_____________________________________________)15-16ח(גמיש, 050-4128681

■ סולם "שושנה" במצב 
מצוין, 11 שלבים, 400 ש', 

_____________________________________________)15-16ח(גמיש, 050-4128681

■ תחפושת של כלה במחיר 
_____________________________________________)15-16ח(מוזל, 70 ש"ח,050-4131038

■ סיר לחץ 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ גיטרה 200 ש"ח, כחדשה, 
_____________________________________________)15-16ח(אקוסטית, 054-4273857

■ כלי בית, סירים, מחבות, 
_____________________________________________)15-16ח(מ- 10 ש"ח, 054-4273857

■ מצלמת ניקון )סרטים( 
FG, טל אובייקטיב, פלאש = 

175 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)15-16ח(050-9951501

■ קשתות לגג רכב, 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ קסדות לאופנוע, 50-100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-4273857

■ מתקן לנשיאת אופניים, 
חדש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ טלית חדשה, גודל 80, 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח, 054-4273857

■ מטען אלחוטי חזק במיוחד 
לסמסונג גלקסי s3 וכיסוי מגן 
- חדש מהקופסא, 149 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-4783220

■ כסא רכב ברייטקס מרתון 
במצב מעולה, 399 ש"ח, 

איכות ובטיחותי,
_____________________________________________)15-16ח(052-7633316

■ זוג תוכונים יפהפיים + 
כלוב + מתקן שתיה, 150 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-8481833

■ גופנים פונטים מיוחדשים 
ומקוריים לפרסון מודעות ימי 

_____________________________________________)15-16ח(הולדת ועוד, 054-4783220

 paco נעלי גבר חברת ■
matin, יפהפיות, כמעט 

חדשות, מידה 43, 200 ש"ח,
_____________________________________________)15-16ח(052-7676856

■ מגף ליקרה לנערות כחדש, 
50 ש"ח, מידה 36,37,38,

_____________________________________________)15-16ח(052-7676856

■ כיור נטילת ידיים כולל ברז 
צבע פרגמון כחדש, 249, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3188804/5

■ כיור לאמבטיה כולל ברז 
צבע פרגמון, 85/60 כחדש, 

_____________________________________________)15-16ח(299, 053-3188804/5

■ מעילים לילדות מידה 8,10 
חמים מאוד, אדום וורוד, 80 

ש"ח, 02-6522251,
_____________________________________________)15-16ח(052-3805386

■ ספרים ללימוד בגרויות 
בכל המקצועות, 20-50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4120900

■ אקווריום פנורמי 1 מטר, 
500 ש"ח, 054-8412903,

_____________________________________________)15-16ח(טל': 03-9074725

■ כלוב לציפורים, 70 ש"ח, 
פל': 054-8412903, טל': 

_____________________________________________)15-16ח(03-9074725

■ גדר מעץ צבע דובדבן, גובה 
52 ס"מ, רוחב 9מ', 500 ש"ח, 

פל': 054-8412903, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(03-9074725

■ מיחם חשמלי לבן עם 
פרחים כמו חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-4913037

■ מחשב נייד 450 ש"ח. 
מחשב נייח 220 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)15-16ח(050-9913111

■ 1 קילו מטבעות, ב- 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7154392

■ 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7154392

■ מצלמת קנון עם מסך, 
כחדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ מקדחה כחדשה היטצ' 
V650, ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

■ מציאה!!! מדפסת 
משולבת מסך מגע צבעוני 
גדול, כחדשה, ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד!!! 03-6187992

■ 1 קילו מטבעות ב- 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7154392

■ קסדה לאופניים, חדשה 
באריזה, 60 ש"ח בב"ב, פלא': 

_____________________________________________)15-16ח(054-8402226

■ מדריך הציפורים/חרקים/
זוחלים בישראל, חדשים 

לגמרי בחצי המחיר, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(לשלושתם, 052-7600336

■ אופניים הילוכים לילד במצב 
_____________________________________________)14-15ח(נהדר, 200 ש"ח, 050-3340317

■ אופניים הילוכים לנערים, 
_____________________________________________)14-15ח("24, 280 ש"ח, 050-3340317

■ אינציקלופדיה רפואית 
למשפחה, עשרה כרכים בעברית, 

הצאת רבבים, 250 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(050-6538266

■ נעלי נשים וצעירות, 25 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טל': 03-9230815

■ כובעי לבד יפים ומעוצבים, 
מצב מצוין, 40 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5823344

■ מגף עור יוקרתי שחור, 40 
_____________________________________________)14-15ח(כחדש, 150 ש', 052-5823344

■ אופניים לילדים BMX, בין 
השעות, 21:00-23:00, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(052-7106672

■ 5 רמקולים + רסיבר 
ו- DVD כל אחד, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7678911

■ אופני BMX במצב טוב, 
_____________________________________________)14-15ח(100 ש"ח, 050-5343924

■ כל הציוד והחומרים הנדרשים 
לעבודה בויטראז' בהזדמנות, 500 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-5858631

■ אסלה מונובלוק + מקלחון 
מזכוכית כחדשים, 500 ש", ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

■ טלפון ישן מיוחד, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-7154392

■ כובע אלגנטי לכיסוי מלא 
שחור, 150 ש"ח במקום 300 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, בני-ברק, 054-4906526

■ אופני הילוכים, מצב מעולה, 
_____________________________________________)14-15ח(ב- 200 ש"ח, 050-5343924

■ גלגל קדמי לאופניים 30. 
גלגל אחורי לאופניים, 40,

_____________________________________________)14-15ח(050-5343924

■ למסירה בחינם, פקס, 
מכונת תספורת, טוסטר,

_____________________________________________)14-15ח(054-8423405

■ מגף ליקרה לנערות, מידה 
37, כמעט חדש בב"ב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7676856

 ,EXPLORE ילקוט לבנות ■
ניתן לחלוקה, ל- 2, מהמם, מצב 

מצויין, 052-7600336 בב"ב, 
_____________________________________________)14-15ח(70 ש"ח

■ מצלמת וידאו נסתרת בשעון 
יד אלגנט, 300 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-4289661

■ חצאיות מעצבים כחדשות, 
42 אחרי הברך, כ"א 40 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-7963899

■ אופני כביש קרן הפוכה, 
גלגלים דקים, לרציניים בלבד, 

_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, 054-9985503

■ חולצות לבנות לגבר תוצ"ח, 
מידה 16.5, איכותית, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(בב"ב, 052-7676856

■ נעל שחורה לבנות מידה 36, 
חברת "רלפה מיגל" כחדשה, 

_____________________________________________)14-15ח(180 ש"ח, בב"ב, 052-7676856

■ חלון כנף על כנף במצב 
מצוין, 1.15X1.70, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8457269

■ מקרופון אלחוטי חדש + 
סוללה חדשה, 200 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)14-15ח(052-7189870, 052-7666333

■ אופניים חשמליים בלי 
_____________________________________________)14-15ח(סוללה, 500 ש"ח, 050-5343924

■ מודם ראוטר 
TPLINK9970, חדש, אחריות 

לשלוש שנים, 260 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(052-7165448

■ בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(לפרטים: 054-8453370

■ מסך למחשב דק, 17 אינצ' 
במצב מצוין, 100 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(054-8451154

 5X7 קורות לפרגולה/לסוכה ■
ס"מ, 4-5 מטר, 35 ש"ח ליחידה, 

_____________________________________________)14-15ח(02-6522251, 052-3805386

■ מעילים לילדות מידה 8,10, 
חמים מאוד, אדום וורוד, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(02-6522251, 052-3805386

■ ספרים ללימוד בגרויות בכל 
המקצועות, 20-50 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(050-4120900

■ קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3855386

■ פקסמיליה לייזר "פנסוניק" - 
_____________________________________________)14-15ח(200 ש"ח, טל': 077-5385741

■ ילקוט cool ורוד לבנות, 40 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח בבני-ברק, 052-7600336

■ מדפסת משובלת HP דגם 
3835, חדש באריזה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8439777

 "LG" מערכת סטריאו ■
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 450 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-3463482

■ 24 בטריות למכשיר שמיעה 
)דגם דורסל 312(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

■ כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)14-15ח(480 ש"ח, 052-3463482

■ צילינדר לדלת רב בריח + 4 
מפתחות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

■ עלוני פרשת שבוע )20 
שנה( מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

■ בית מגילה מעור )חדש( 
למגילה 50 ס"מ, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7171626

■ מכשיר הקלטה, מצוין 
לשעורי תורה + כרטיס זכרון, ב- 

_____________________________________________)14-15ח(160 ש"ח, 052-7111982

■ טאבלט ללא אינטרנט כולל 
ניווט GPS וורד ועוד, רק ב- 350, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7111982

■ כלי לאחסון קרונפלקס גדול, 
כחדש, רק 90 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(050-9089110

■ שקית מלא תחפושות, רק 
100 ש"ח, טל': 03-9089110, 

_____________________________________________)14-15ח(פל': 050-9089110

■ מחפש עבודה בשעות הבוקר 
והצהריים באזור ירושלים,

_____________________________________________)14-15ח(052-7167172, 052-7163334

■ התפנה מגייס כסף, 11 
שנות נסיון, קרנות, מלגות, 
תקציבי ממשלה, עזבונות,

_____________________________________________)14-15ח(052-7633316

■ התפנה מנהל חשבונות סוג 
3, בעל נסיון רב, אחראי,

_____________________________________________)14-15ח(052-3058128

■ בע"ת ותיק, תואר שני, 
נסיון בניהול בעמותות ובעסקים, 

_____________________________________________)14-15ח(במשרה בכירה! 050-4160390

■ יצוגי ותקשורתי, סבלני, 
ממלא מקום גם בשישי - שבת 
וחגים לאדם הזקוק לסיוע פיזי, 

_____________________________________________)14-15ח(054-5973994

■ טבח בעל נסיון, התפנה 
לארוחת ערב בישיבה בהכנה 

_____________________________________________)14-15ח(מוקדמת, 054-8464105

■ מעוניינת לטפל בקשישה 
ולטייל איתה אחה"צ,

053-3348860)12-37(_____________________________________________

■ מעוניית לעבוד במשק בית, 
המלצות אדמורי"ם, וותק של 

שנים, חרוצה וזריזה, אפשרי עזרה 
_____________________________________________)12-37(בבישול, 053-3348860

■ ראש גדול, אחראי ונאמן, 
נסיון רב, מרחובות, למשרת 
_____________________________________________)15-16ח(ניהול, מיידי, 054-8185462

■ כסף, תרומות, קרנות, 
מלגות, תקציבי ממשלה, עזבונות 

התפנה מגייס כסף, 11 שנות 
_____________________________________________)15-16ח(נסיון, 052-7633316

■ אברך מוכשר מעונין לשמש 
כמזכיר או כמנהל אדמינסטריבי 

במוסד חינוכי באזור המרכז, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(052-7631483

■ מנקה לפסח, יסודי באזור 
_____________________________________________)15-16ח(בני-ברק עם נסיון, 050-2030007
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנדמ
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכזמ
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)47-20/16(_____________________________________________

■ לכולל הלכה בתל אביב 
התפנה מקום לאברכים 

נוספים לזמן קיץ הבעל"ט 
050-4120616)15-16(_____________________________________________

■ לעמותת סיעוד 
"בבית" סניף בני ברק 
דרושים/ות מטפלים/

ות לעבודה עם 
קשישים בבתיהם. 

03-5783159)02-27(_____________________________________________

■ דרושה מטפלת למעון 
איכותי ברמת גן, תנאים טובים 

ושכר גבוה למתאימות,
052-8280838)2-1/17(_____________________________________________

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל 
את ההכנסה של הבית - 

תתקשרי! מכירות מהבית, 
רווחי ביותר! 052-7654587, 

052-7661565)4-48(_____________________________________________

■ לטחינת קמח ברחיים 
של יד )רוטל( בב"ב, דרושים 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)5-16(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
תותחי/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair68@gmail.com או במייל

למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/ות מכירותדרושים/ות 

052-5855500
ב"ב: ימית

שכר גבוה למתאימים

yamitshr@gmail.com

■ דרושות: *מנהלות 
למעונות לגיל הרך 
*מטפלות, סייעות, 
בכל הארץ, תנאים 

מעולים! טל':
03-6160101, פקס: 

072-2448465
jobs@my-face.co.il)8-21(_____________________________________________

■ לחברה פרטית 
מובילה בתחומה 

דרושים/ות פקידי/ות 
בק אופיס בעלי/ות 

שליטה מלאה באקסל 
ותודעת שרות גבוהה. 

העבודה במשרה 
מלאה, בימים א-ה 

בין השעות: -08:00
17:00 או בין השעות: 

09:00-18:00 )ללא 
ימי ו'(, תנאים טובים 

למתאימים! אפשרות 
קידום וניוד, קו"ח 

לפקס: 03-6180638, 
מייל:

horvitz54@aeh.co.il
_____________________________________________)9-16(בציון משרה: 8630 


סדרנים/ות

עובדי/ות לילה
קופאים/ות

כח אדם מיון והשמה 

צוות




חברת סופר ספרינקלר דוגלת ב:

אחזקות שנתי

להזמנות: 03-7545117 / 050-6810307

מבצע
למערכות כיבוי וגילוי אש – קיימות

שרות      
מבצע

אחריותמקצועיות

■ במעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלות למשרה מלאה, 28 

ש"ח לשעה + בונוסים + 
_____________________________________________)13-16(חופשות, 052-7144468

■ לבית אבות 
בבני-ברק, דרושה 
מזכירה עם נסיון 

לשעות 13:00-19:00, 
קו"ח לפקס:
03-6745034

office@vatikim.net)13-16(_____________________________________________

■ דרושה מטפלת במיידית, 
לכיתת תינוקות למעון 

בת"א )הגעה נוחה מב"ב( 
עדיפות לנסיון, תנאים טובים 

למתאימה!
_____________________________________________)13-16(052-8750036 אסתר

■ למרפאת שיניים 
בבני-ברק, דרושה סייעת, 

נסיון לא חובה, קו"ח לפקס: 
077-3300870)13-16(_____________________________________________

■ לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה 

מטפלת/גננת, תנאים 
טובים למתאימות!

_____________________________________________)13-16(050-7250631 ניקול

■ דרושים עובדים 
רציניים וכן קופאיות 

מנוסות - שכר 
הולם! תנאים טובים 

למתאימות, 
052-6607714)13-16(_____________________________________________

■ דרושים בחורי ישיבה 
לעמדות התרמה ברחבי הארץ, 

_____________________________________________)13-16ל(שכר הגון, 052-7156151

■ דרוש עובד מטבח 
לחנות בייגל בגאולה 

בירושלים.
02-5375516)13-16(_____________________________________________

דרושים 
מאבטחים

לאחר 
שירות צבאי  

לבני ברק
ולכל חלקי הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633

■ אוספי קופות לארגון חסד, 
לעבודה בריכוזי אנ"ש, תנאים 

_____________________________________________)13-16ל(טובים, 054-4902455

■ מטפלת חמה ומנוסה 
עם המלצות חמות לטיפול 
בתינוק, 8:00-17:00 באזור 

_____________________________________________)13-16(רמת גן, 054-6540088

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

052-7616639
בין 14:00-20:00ֹלהתֱקשר

ֹל
חוִדשים

6-

בחור
חזן/פייטן�בעֹל�ֱקורא

רווֱק

בנוסח�ספרִדי�ירושֹלמי
שכר�נאה

ִדרוש
מייִדי

■ לקמפוס חינוכי 
במושב גבעת יערים, 
דרוש מנה נמרץ!!! 

שכר 32 ש"ח לשעה, 
לפרטים מיכל: 
058-7799218)14-17(_____________________________________________

■ דרושה מנהלת חשבונות 
למשרה מלאה במרכז, קו"ח 

_____________________________________________)14-17(לפקס: 03-5605684

■ בחורה רווקה עד 
גיל 30 לטיפול בבחור 

חולה. מגורים בבית 
הוריו בבני ברק.
052-7433440)15-18(_____________________________________________

■ לקפיטריה בבני ברק: 
אחראי פס חרוץ ומסור, מגיל 

+24, לעבודת בוקר/ערב 
*עמידה בתנאי לחץ!

052-660-7070)14-17(_____________________________________________

■ בירושלים, בחורי ישיבות 
אחראים לעבודות נקיון בערב 

פסח, שכר יפה, לרציניים, 
_____________________________________________)17-14ל(055-9881325                                   

■ למשרד רו"ח בב"ב 
לחצי משרה מנה"ח 
וחשבת שכר אמינה 
ומקצועית, סוג 3 עד 
מאזן, נסיון במשרד 

רו"ח חובה, בשע"מ, 
מערכת בט"ל, קו"ח: 

/03-7511199
oded@oded - cpa.

co.il)14-17(_____________________________________________

■ לרשם מעונות 
דרושות מטפלות 

למשרה מלאה/חלקית 
)ק.הרצוג(, 

,054-8118858
054-5369705)14-17(_____________________________________________

■ ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)14-17(_____________________________________________

■ למעון דתי בת"א )נחלת 
יצחק(, דרושה מטפלת 

לתינוקיה, מקצועית, מנוסה 
ומסורה, מיידי! תחבורה נוחה 

_____________________________________________)14-17(מב"ב, 054-4984209

072-22-222-62

-רק בקריירה!-

 דרושה אשת מכירות 
מנוסה לרישום לקורסים 

מקצועיים עבודה בי-ם או 
בב"ב, קו"ח: 

michall3065@gmail.com)16-18(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בב"ב 
דרושות בחורות לחופשת פסח 

לסידור סחורה, 
054-7694963/2)16-16(_____________________________________________

 לקמפוס חינוכי במושב 
גבעת יערים, דרוש מנקה 

נמרץ!!! שכר 32 ש"ח לשעה, 
_____________________________________________)16-19(לפרטים מיכל: 058-7799218

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)16-19(לניסיון, 054-7771118

 דרושה עובדת 
ניקיון לבית ספר 

בבני-ברק, לשעות 
הבוקר, 04-8264690, 

052-6550018)16-19(_____________________________________________

 דרושה סייעת 
חייכנית וחרוצה 

לתינוקיה בגבעת 
שמואל, משרה 
חלקית/מלאה, 

לרציניות בלבד! לאחרי 
פסח. 054-4819999, 

_____________________________________________)16-17(אתי

 למעון נקי ומטופח 
בת"א, דרושה מטפלת חמה 

ומסורה לחלקית/מלאה, מיידי, 
052-7674132 ,054-6337969)16-17(_____________________________________________

 "ביחד" - הדרכה 
לשדכנות, עבודה מיידית 

מהבית, מחשב חובה,
072-2391111)16-16(_____________________________________________

 לגן מעון בפ"ת, דרושה 
סייעת למשרה מלאה,

03-9346685)16-16(_____________________________________________

 דרושה מנקה בשעות 
הבוקר, מנוסה וחרוצה, בגבעת 

_____________________________________________)16-17ל(שמואל, 054-8104404

 אם יש לכם קשרים 
חברתיים וציבור לקוחות בואו 

להיות חלק מסטארט-אפ 
מצליח!! קו"ח:

noam375@gmail.com
052-8606100)16-17(_____________________________________________

 למעון בפ"ת, 
דרושות סייעות/

מטפלות - חרוצות, 
משרה מלאה, 
052-4491044)16-19(_____________________________________________

 לקייטרינג במרכז 
דרושים עובדים לחג 1 

ו- 2 בפסח,
 054-3228966

)להתקשר א'-ה' -9:00
)18:00)16-19(_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
מסורה למעון בקרית 
הרצוג בב"ב, תנאים 

מצויינים למתאימות! 
052-7115488)16-19(_____________________________________________

 דרושות מטפלות, משרה 
מלאה/חלקית, לגן בגבול 

גבעת שמואל - מטלון, תנאים 
_____________________________________________)16-19ל(טובים, 054-8461589

 מטפלת למעון במטלון 
פתח-תקווה, 5 דק' מב"ב, 

מסורה ואחראית, 
050-2822333)16-17(_____________________________________________

 דרושה *גננת מוסמכת 
- 8:00-13:00. *מטפלת 

 8:00-16:00/13:00-16:00
למעון חרדי בב"ב - פרדס כץ, 

054-8487716)16-17(_____________________________________________

 דרושה פקידה לביטוח 
אלמנטרי, בעלת ניסיון שנה+, 

למשרד בבני-ברק, קו"ח
lea@katzltd.org)16-19ל(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות בבני-ברק, 60 

_____________________________________________)16-16(ש"ח לשעה, 054-3607420

 למעון ילדים בבני-
ברק, דרושה גננת/

מטפלת חמה ומסורה, 
050-4115695/4)16-16(_____________________________________________

 למוקד גברים - 
מוקד תפילות של 

ארגון גדול בראשל"צ, 
דרושים נציגים בעלי 
יכולת הסברה וכושר 
ביטוי, שכר מעולה, 
הדרכה בשכר מלא. 
_____________________________________________)16-19(052-7164855, עמי

 למשרד תיווך שוק 
הנדל"ן באלעד סוכן/ת נדל"ן 
+ רשיון תיווך, הדרכה תינתן 

למתאימ/ה אפ' לרווחים 
גדולים! אהובה, 

050-5886828. ישראל,
052-3251213)16-16(_____________________________________________

 דרושים נהגים + 
רשיון ציבורי זעיר 
ואוטובוס לעבודה 

במשמרות בירושלים, 
050-4030501)16-19(_____________________________________________

 למעון בגבעת 
שמואל דרושות 

מטפלות למלאה/
חלקית, תנאים טובים! 

050-7884864)16-16(_____________________________________________

הזהרו
מחיקויים!

לוח הדרושים הדתי-חרדי הותיק והגדול בישראל
 עם ניסיון של יותר מ-8 שנים

ועם יותר מ-4,000 משרות פנויות בכל רגע נתון

www.glatjobs.co.il 
לצפייה בכל המשרות:

מחפשים עבודה?
בואו והירשמו לגלאט ג’ובס

גלאטג'ובס
לוח הדרושים החרדי מס' 1

073-70-55-666

מבצע פסח - מנוי ב-39 ש”ח בלבד

שכר טוב למתאימה 
ותנאים טובים!

052-7660483

למעון מטופח ויפה בב“ב

דרושה 
מטפלת

תותחי/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + עמלות
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס 077-2204728

yair@kav-itonut.

דרושים/ות

■ דרושים קופאיות, 
סדרנים, לעבודה 

בבני ברק, משמרות, 
לעבודה קבועה, 

תנאים טובים.
_____________________________________________)15-16ל(054-4419895

■ גננת מובילה למעון חרדי 
בחולון, בשעות 7:30-16:00, 

תנאים טובים למתאימה,
_____________________________________________)15-16ל(052-5662250, 052-3975731

■ מורה מקצועי לאנגלית, 
לתלמוד תורה בחולון, כיתות 

ה'-ח', 052-5662250,
_____________________________________________)15-16ל(052-3975731

■ דרושים עובדים לעבודה 
בנקיון חדרי מדרגות, לפני 

פסח ולכל השנה )שכר גבוה(,
_____________________________________________)15-18ל(052-6346140

■ ברמת-גן, דרושה 
אשת מכירות אחראית 
עם ראש גדול לעבודה 

עם סוכנת ביטוח, שכר 
ובונוסים ענקיים!!! 

_____________________________________________)15-18ל(052-2605040

■ בב"ב דרושה מנה"ח 
למילוי מקום, קו"ח למייל: 

korot0387@gmail.com
_____________________________________________)15-16(או לפקס: 03-5796765

■ בחורה/אישה לעבודות 
משק בית קלות בערב, באזור 

שיכון ה', עבודה נעימה,
_____________________________________________)15-16ל(052-2767870

■ לישיבת כסא 
רחמים ב"ב, דרוש 

נהג אוטובוס להסעת 
תלמידים, שכר גבוה!
רפאל 054-8474605,

ר' מצליח
050-4131760)15-18(_____________________________________________

■ למעון בבני-ברק מטפלות 
למשרה מלאה וחלקית, 

8:00-4:00, תנאים טובים, 
052-3164248)15-16(_____________________________________________

■ למשרד עו"ד 
המתמחה בגבייה, 
דרושים/ות פקידי/

ות גבייה בעלי תודעת 
שרות גבוהה, העבודה 

במשרה מלאה או 
עבודה במשמרות. 

משרה מלאה - בימים 
א'-ה' בין השעות 
09:00-18:00 או 

08:00-17:00 ללא 
ימי ו'. במשמרות - 

בימים א-ה בין השעות 
08:00-14:00 או 

12:00-18:00 ללא 
ימי ו', תנאים טובים 

למתאימים! קו"ח 
לפקס: 03-6180638, 
horvitz54@aeh. -מייל
_____________________________________________)co.il)15-22 בציון משרה 8422

■ דרוש עובד מגיל 18 וממ
עלה זריז ואמין לחנות פלאפל 

_____________________________________________)15-18(בב"ב, 054-3972050

■ למשרד עו"ד 
מוביל בתחום הגבייה 
העוסק במתן שירות 

לרשויות מקומיות 
ותאגידי מים, דרוש/ה 

פקיד/ה הוצל"פ 
מקצועי/ת ומנוסה, 

העבודה בימים א'-ה' 
בין השעות -08:00

16:00, קו"ח למייל: 
 ,aeh117@aeh.co.il

_____________________________________________)15-22(בציון משרה: 8500

■ סייעות לצהרון לגנים 
לבנים בת"ת בב"ב,

050-4146093\)15-16(_____________________________________________

■ דרושה מנהלת למעון 
ברחובות, בעלת נסיון, קו"ח 

_____________________________________________)15-16(לפקס: 08-6588556

■ דרושים סדרנים/מנהלי 
מחלקות )גם ללא נסיון( 

הכשרה תנתן ע"ח החברה 
לעבודה במרכז, שכר נאה! 

_____________________________________________)15-18(052-3992992 )שלומי(

■ דרושה עם ידע ונסיון 
במכירות באינטרנט למשרה 

חלקית מהבית, אנגלית, פקס: 
_____________________________________________)15-18ל(1533-6139145

■ למכבסה בב"ב, דרושים 
עובדים לעבודה קבועה 

ולעבודה זמנית לפסח. כמו"כ 
דרוש שליח עם רשיון ב',

03-5745301 ,050-8460282)15-16(_____________________________________________

■ לבית-אבות בב"ב, 
דרושה מדריכת 

תעסוקה ל- 5 ימים 
בשבוע, בשעות 
הבוקר, עדיפות 

לבעלת נסיון ותעודת 
אש"ל, קו"ח:

 ,feigyz@gmail.com
_____________________________________________)15-17(פקס: 03-6717610

■ לתינוקיה בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

איכותית למלאה, מיידי,
_____________________________________________)15-16ל(054-4227716

■ לצרכניה בבית 
ים )באבוב( דרושה 

קופאית סדרנית לבוקר 
/ אחה"צ. תנאים 

מעולים למתאימה! 
 03-5512122
052-6732122)15-18(_____________________________________________

■ דרוש עובד חרוץ, מסור 
ואמין לחנות מאפים בפתח 

_____________________________________________)15-16ל(תקוה, במיידי 054-3160432                   

■ לת"ת בב"ב, גננת מאחרי 
פסח+ ניסיון, קו"ח לפקס: 

                  03-5794257 03-6190504)15-16(_____________________________________________

■ דרושה מוכרת לשעות 
אחה"צ לחנות יודאיקה 

_____________________________________________)15-16(בבני ברק 6686389 -050                  

■ פקידה נמרצת לגיוס 
לקוחות בעלת 
ניסיון שיווקי, 

משרדי + שטח, 
קו"ח לפקס 

5781454 -03/ מייל 
shalomed2010@

gmail.com)16-17(_____________________________________________

■ למעון חרדי בפ"ת דרושה 
סייעת חלקי/ מלאה, לאחרי 

_____________________________________________)16-17(פסח. 052-7642542

■ דרוש/ה סוכני נדל"ן, 
בעלי רכב חובה, לאזור השרון 
והמרכז,רישיון בנדל"ן חובה. 

054-5663798)16-19(_____________________________________________

■ למשפחתון קטן בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת למשרה 

_____________________________________________)15-18ל(חלקית. 054-2704700

דרושים מפיצים
בכל ערי וישובי הארץ

מצות טעימות במיוחד, פריכות וקלות לאכילה!

הכנסה טובה לפסח- מתאים גם לאברכים למורים ולנשים!

מוצר שלא נמכר ברשתות השיווק

מצות ברכת הפסח
הליין החדש - הזהב!

מצות שמורות עבודת יד

בהכשר הבד"ץ יורה דעה 
הרב שלמה מחפוד שליט"א

לפרטים: 052-9977775 | 050-2670222 |  
להתקשר בין השעות: 16:00-20:00 בלבד: 

052-7166175

אפשרות לשיווק מצות בהכשר הבד"ץ 
חניכי הישיבות

הרב מרדכי גרוס שליט"א 

■ דרושה מנקה לבנק 
בר' טרפון בבני-ברק, 6 ימים 

_____________________________________________)14-17(בשבוע, 050-5305916
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1,000,000 קוראים
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