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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

אופקים

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

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

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

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23

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

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

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

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

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

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

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

1,220,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)49-49(_____________________________________________

באר שבע

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

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

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

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

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

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

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,320,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 ברח' בן דוד אזור 
עוזיאל בק"ג 100 מ', 
משופץ ברמה גבוהה 
ומעליה גג בנוי, ניתן 

לעשות טאבו משותף או 
לחלק 2,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ רח' 

הרב קוק 23 ב"ב 
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

 באיזור פינוי בינוי ברח' 
ביאליק, דירה גדולה, ממוזגת, 

850,000 ש"ח.
_____________________________________________)48-48(תיווך יעקב, 054-4901948

 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 
מ"ר עם מעלית שבת, 

6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברח' חנה סנש 
ברביעיות, דירת גן  4 
חד' + דירת 2 חד' + 

יחידה קטנה מושכרת ב- 
1,800 ש"ח + גינה 150 

מ', 2,900,000. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
054-6506901)43-43(_____________________________________________

אחיסמך

פנטהאוזים ודירות גן

 בבר אילן, 4 חד' 
+ משופצת, מושקעת, 

1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)49-49(_____________________________________________

אלעד

 5 חד', 135 מ' נטו, 2-2.5 חדרים
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

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

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

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

3-3.5 חדרים

 קוטג' פינתי לל"ת 
ופסטורלי עם גינה מטופחת, 

3 מפלסים ברמה גבוהה, 
במיקום מעולה, 7 ח', 200 
מ"ר בנוי + 200 מטר גינה 
בסטנדרט גבוה!! מטבח 
משודרג, פרקט בחדרים, 

מיזוג בכל חדר, יחידת הורים, 
מושקעת, למהירי החלטה: 

052-8935435)47-50(_____________________________________________

 דירת 4 חד' 110 מ"ר 
בשלב מתקדם, במחיר מציאה 

_____________________________________________)48-51(מיידי! 052-7673431

 4.5 חדרים, קומת כניסה, 
סוכה מהסלון, מושקעת, 
מחסן, אופציות להרחבה, 

1,890,000 ש"ח, 
052-3974486)48-51(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בבן אליעזר, 4 חד', 
משופצת מאוד, 1,240,000. 

_____________________________________________)49-49(תיווך יעקב, 054-4901948

 בבן אליעזר 3.5 חד', 
ק"ב,ח משופצת, 1,050,000. 

_____________________________________________)49-49(תיווך  יעקב, 054-4901948

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
מושכרת, 690,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)49-49(אדר נכסים, 052-4834706

 ברחוב הרב חיים, קומה 
שלישית, יפה ושמורה, 

מושכרת לזוג מבוגר כבר חמש 
שנים, רק 400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)48-48(ארץ הצבי, 052-5253470

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בחסידי ליטאי, לעסק/מגורים, 

דירת גן, 3 חד' + תוכניות 
_____________________________________________)50-50(להרחבה, 052-5752500

 דופלקס 5 חד' לל"ת, 
מושקעת ומתוחזקת + ריהוט 

_____________________________________________)50-1/18(חלקי, 052-8330459

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! דירת 5 חדרים, רק 

1,470,000 ש"ח, גמיש! 
054-9422194)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 4.5 חד' מושקעת + 

יח' הורים, נוף מרהיב, 
054-9422194)50-50(_____________________________________________

 דירה קומה 4, ענקת, 
100 מטר, מעולה לחלוקה 

במבצע נחשון במחיר מציאה. 
משה - תיווך "אבני דרך" 

054-3255667)50-50(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 3, 
מושכרת 5,800 ש"ח נטו, 

במחיר מציאה. משה - תיווך 
_____________________________________________)50-50("אבני דרך" 054-3255667

 מציאה, רובע יא', דב יוסף 
צמוד לגראנד קניון, 560,000 

חלוקה ל- 2. 
_____________________________________________)50-50(לאה נכסים, 053-7702020

 רובע ו', מחולקת ל- 2, 
640,000 סופי מושכרת. לאה 

_____________________________________________)50-50(נכסים, 053-7702020

 סניף דרום מאחלת 
לכל לקוחותיה חג חנוכה 
_____________________________________________)50-50(שמח חברת "אבני דרך"

 מציאה צמוד לאונברסיטה 
יצחק אבינו קרקע מחולקת 
ל-3 מושכרת 5,200 ש"ח, 

910,000 ש"ח. לאה נכסים, 
053-7702020)50-50(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 
1, מושכרת ב- 4,000 ש"ח. 

משה - תיווך "אבני דרך" 
054-3255667)50-50(_____________________________________________

 דירה מחולקת, קומה 3, 
מושכרת 3,000 ש"ח, רק 610 
אלף ש"ח. משה - תיווך "אבני 

_____________________________________________)50-50(דרך" 054-3255667

 בית קרקע, מחולקת, 
מושכרת, 10,000 ש"ח במחיר 

מציאה. משה - תיווך "אבני 
_____________________________________________)50-50(דרך" 054-3255667

 דירה מחולקת, מושכרת 
ב- 4,500 ש"ח נטו במחיר 

מציאה. משה - תיווך "אבני 
_____________________________________________)50-50(דרך" 054-3255667

 מבחר דירות לחלוקה 
במחירים שפויים התקשרו 

וקבלו יעוץ חינם ללא עלות. 
משה - תיווך "אבני דרך" 

054-3255667)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות וילה מפוארת 
300 מ"ר + 2 יח"ד בגודל 

75 מ"ר כל אחת. W נדלן, 
050-9908010)50-50(_____________________________________________

 במתחרד בר אילן, דירת 
גן, 4 חד', מפוארת + חצר 

ענקית, תנורים וכיורים כפולים. 
_____________________________________________)W)50-50 נדל"ן, 054-4502728

 בבלעדיות במגדל המים - 
קרוב לקריה החרדית, 4 חד' + 

מרפסת 1,290,000. 
_____________________________________________)W)50-50 נדל"ן, 054-4502728

 ברחוב הגפן, 3 חד', 
משופצת מהיסוד, אפשרות 

פינוי בינוי. W נדל"ן, 
050-3333505)50-50(_____________________________________________

 באזור פינוי בינוי ברח' 
ביאליק, 3 חד', 60 מ"ר, 

משופצת מאוד, סורגים, מזגן, 
890,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)50-50(_____________________________________________

 רובע ג' צמודה 
לאונברסיטה, 3 חד', משופצת, 

קרקע, מושכרת, 2,200, 
555,000. לאה נכסים, 

053-7702020)50-50(_____________________________________________

 בשכונה ד', 3 חד', 
69 מ"ר, קומה 1, ממוזגת, 

משופצת, רק 570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(054-4490025, סוגדא נכסים

 בבלעדיות ברבי חייא 16, 
טריפלקס 7 חדרים, קומה 2, 
200 מ"ר + מרפסת שמש, 

חניה. דוד גרוס רימקס, 
072-3263850)50-50(_____________________________________________

 למכירה גג בפרדס כץ, 
50 מ"ר + היתרי בניה, ק"ד, 

350,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניה, 3 חד', 4 
חד', 4.5 חד', 4 + גינה, 5 + 
גינה מפרט עשיר, קבלן אמין. 

_____________________________________________)50-50(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור סירקין, 100 
מ"ר, ק"ב, חזית, סלון ענק, 

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

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות, חברון, 65 
מ"ר, ק"ק מוגבהת + אופציה, 

עורף פתוח, ישנה ושמורה, 
1,310,00 ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות, במימון-רמבם, 
בנין-חדש, 160 מ"ר, קומה 
נוחה, אופציה ל- 2 יחי"ד, 

גמיש. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות, באהרנסון, 
כ- 100 מ"ר מפוארת במיוחד, 

3 כיווני אוויר, גג-בטון, 
1,910,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)50-50(_____________________________________________

 מציאה, במהרשל, ק"א, 
חזית, 70 מ"ר, ישנה ושמורה, 
1,400,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)50-50(_____________________________________________

 בקרבת האדמו"ר 
מגור, 3 חד', חדשה!!! 

**באיזור שיכון ג', 5 חד', 
מעלית וחניה כחדשה. 

*בקרית משה 4 חד' 
מעלית וחניה כחדשה. 
*בחנה סנש, דירת גן 

יוקרתית, 5 חד' + גינה.  
*"אלוני נכסים" 

052-7610603)50-50(_____________________________________________

 בניה חדשה! ביית-יוסף, 
דירות 3/4 חד', החל מ- 

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ, 
240 מ', מחולקת ל- 4 + גג 

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 מציאה! בטרפון 130 מ"ר 
מחולקת, משופצת, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה, 
6,390,000 ש"ח. 

חמד נכסים - חיים, 
050-6452128)50-50(_____________________________________________

 בבניה! בגולומב, פנטהאוז 
5 חד' + גג, חניה, 3,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בבניה! בגולומב, דירת-גן, 
4 חד' + גינה, 2,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בלעדי פנטהאוז 5 ח', 
150 מטר בבניה בז'בוטינסקי, 

אפשרות ליחידת דיור. תיווך 
_____________________________________________)50-50(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי במיימון 
פנטהאוז, ק"ב, 170 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 דירות, 
מושקעת מאוד, חובה 

לראות. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)50-50(_____________________________________________

 במימון-רמבם, ק"ק, בנין 
חדש, 100 מ"ר + חצר 75 

מ"ר, מיידי. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)50-50(_____________________________________________

 בבמברגר, דירת-גן 
יוקרתית, 150 מ"ר, 6 

חד' )כולל יח"ד(, כניסה-
פרטית + חצר 100 

מ"ר. "מקסימום נדל"ן" 
054-4340843)50-50(_____________________________________________

 באהרון-דב דירת-נכה, 
4 חד', חדשה + מרפסת, 

2,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בבנין-חדש פנטהאזו 
מפואר ונדיר באהרון-דב, 6 חד', 

200 מ'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בשיכון-ה' בבנין-חדש, 
פנטהאוז מפואר, מעל 200 

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בלוין, דירת-גן, 5 חד', 140 
מ' + 80 מ' גינה 3,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 באזור בן-פתחיה ד.גג, 4 + 
2 + מרפסת ק"ג + מעלית, 

חזית + נוף, 2,650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור בן-פתחיה, ד.גג, 4, 
ענקית + גג ענק, ק"ב, חזית, 

מיידי, 2,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברחוב ירושלים מול 
מתחם העיריה, דופלקס 
8 חד', 240 מ"ר, קומה 

שלישית + מעלית, 
משופצת. חמד נכסים - 

_____________________________________________)50-50(חיים, 050-6452128

 בש"ך-קוטלר, דופלקס, 
180 מ"ר + יחי"ד 45 מ"ר 

מושכרת, מפוארת ומשופצת. 
_____________________________________________)50-50(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 בשטרסר, דופלקס 4 
חד' + 2 יחידות מושכרות 
ב- 6,000 ש"ח, 160 מ"ר, 

2,750,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בבעש"ט - דופלקס, 6 
חד', כ- 160 מ"ר + מרפסת, 

משופצת, ניתנת לחלוקה, 
2,430,000. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בלעדי באחיה-השילוני, 
דירת-גג )דופלקס( 150 

מ"ר, 3 למטה + 2 
למעלה וגג-פתוח, ק"ב-
ואחרונה, משופצת, כ' 

מיידית, 2,350,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! בגוטמכר 
אזור הוילות בבנין 

בוטיק, 4 דיירים, דירת 
גג )דופלקס(, 270 

מ"ר, גג ענק, ק"ג + 
מלעית, חניה, חזית, 

3 כ"א, 4,900,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות למכירה 
בק.הרצוג, דופלקס מפואר, 

250 מ"ר, מעלית, נוף פתוח, 
3,150,000 ש"ח, גמיש. תיווך, 

055-6789653)50-50(_____________________________________________

 בגבעת רוקח, דופלקס 
7 חד', 200 מ"ר מחולקת 

ל- דירת 4 חד' + 3 חד' בגג + 
יחידת דיור בקרקע, 3,500,000 

_____________________________________________)50-50(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, דופלקס, 5 
חד', ק"ב, אחרונה, משופצת 

כחדשה, ניתן להפריד ליחידה, 
2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 באזור רח' טבריה, דופלקס 
ענק 180 מ"ר, 6 חד', חדש, 

מושקע, ק"ג + מעלית + 
חניה מקורה, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! בעזרא/חזו"א 
בבנין חדש, 6 חד', 150 מ"ר, 
ק"6 + מעלית, חניה, חזית, 
2,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בחזון איש אזור שיכון 
ג', 5 חד', 130 מ"ר, ק"ג + 
מעלית, 3 כ"א + מחסן + 

חניה, משופצת, 2,450,000 
_____________________________________________)50-50(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יהודה הלוי, 
דופלקס מושקע, 5 ענקית 

יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2,600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור גורדון, 5 חדשה, 
יפהפיה, ק"ב, חזית + מעלית 
+ י.הורים, מיידי! 2,480,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)50-50(_____________________________________________

 באזור מלאכי דופלקס 
160 מ"ר, 5ח' + מרפסת ק"ג, 

2,300,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 כחדשה באזור צפניה, 5 
חדרים, כ- 120 מ', מושקעת, 
2,500,000 ש"ח, גמיש. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)50-50, טלפון: 054-8449423

 חייבת להימכר!!! 
באברבנאל, 6 חד', 145 מ"ר, 
משופצת, חצר, 2,100,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)50-50(_____________________________________________

 ברח' טבריה, 5 חד', 
חזית, ב- 2 מפלסים, 

בק"א, סלון, מטבח ופינת 
אוכל גדולה. בק"ב, 4 

חדרים, דלת נפרדת בכול 
קומה, כולל חניה. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

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

 בעזרא, 5 חד', ענקית, 
חדשה, 2,600,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 באיזור רש"י 5 חד' חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 במוהליבר ענקית, 
6 חד', ק"2, 140 מ"ר 

עם אישורים לתוספות, 
55 מ', כולל חניה, פינוי 
מיידי, 2,600,000 ש"ח 

גמיש בלעדי ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23

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

 בקרית משה 5 חד' 
חזית לגינה, ק"ג+ חניה+ 

מחסן, 2,500,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-508742)39-39(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת ל 3.5 
חד' ול 2 חד' מושכרת 
ב- 6,700 ש"ח בק"ק 

מוגבהת, משופצות 
כחדשות,  אפ' לטאבו 
משותף, 1,900,000 

ש"ח גמיש, בלעדי, ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

 בהזדמנות! 6.5 חד', ק. 
הרצוג, חדשה + סוכה + 4 

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

054-8402332)48-05/18(_____________________________________________

 בבלעדיות! בשלמה בן 
יוסף, 4 חד', ק"ב, משופצת 

ח', חזית, מעלית וחניה 
בטאבו, 1,600,000 ש"ח 

גמיש. "פנחס נכסים" 
055-6789653)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרצוג בבנין 
חדש, 4 חד', 95 מ"ר, ק"ד 

+ מעלית, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(א.פנחסי, 03-5799308

 בהר השלום דו משפחתי, 
4 חד', 125 מ"ר, ק"א + חניה, 
מושקעת, חדשה, 2,390,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי, 
03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! באזור סוקולוב, 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, חזית, סוכה 

גדולה, משופצת כחדשה, 
1,850,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 ברמב"ם, 4 גדולה + 
מרפסות, ק"ב, חזית + 

מעלית, 3 כ"א, 1,990,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)50-50(_____________________________________________

 בראשונים, בבלעדיות, 
ק"ב, 4.5 חד', מעלית, 

ממ"ד, חזית, במחיר 
מציאה!! "דלוקס נכסים" 

052-8555594)50-50(_____________________________________________

 דב גרונר חדשה 
מהקבל"ן, 90 מ"ר, 
4 חד', נוף מרהיב, 
1,650,000 ש"ח. 

חמד נכסים - ישראל, 
052-7741000)50-50(_____________________________________________

 ביצחק שדה, 4 חד', 
יחודית ומעוצבת בבנין 

חדיש, 2,250,000 ש"ח. 
חמד נכסים - הלל, 

054-6215521)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! הרב 
קוק, 4 חד', 100 מ' + 

מחסן מושכר 30 מ', 
3 כיווני אוויר, חזית, 

משופצת, בניין חדיש. 
חמד נכסים, 

052-7741000)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בדב הוז, 4 חדרים, 
קומה א', עורפי, 3 כיוונים, 
חניה רשומה, פינוי אוגוסט 

2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)50-50(אדוארד

 בלעדי 4 ח' בצייטלין, 
מפוארת מאוד, בניין מפואר, 
קומה ב' + מעלית + חניה, 

חזית, 1,990,000. תיווך 
_____________________________________________)50-50(אלטרנטיב, 054-5500263

 באזור מינץ, 4 גדלה, 
חדשה + י.הורים + נוף, 

מיידית, 1,850,000 ש"ח! 
_____________________________________________)50-50("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבניה ליד לנדא! בבנין 
יוקרתי ושקט! 4 יפהפיה חזית 

+ חצר, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור בן-דוד 4 ענקית! 
ק"ב + מעלית, חזית, 3 כ"א, 

2,180,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בלעדי באיזור 
פרמישלאן, 4 חד' + 

סוכה ומ.שמש ממ"ד 
ומעלית, 1,700,000. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
054-8474843)50-50(_____________________________________________

 באזור נחמיה, 4.5 
חדרים, גדולה, 140 מ' + 
אופציה גדולה להרחבה, 

מיידי, 2,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)50-50, טלפון: 054-8449423

 4 חד' ברח' בלוי, ק"ק, 
75 מ' + 25 מ' חצר, 

כניסה פרטית, מתאימה 
גם לגן ילדים, 1,950,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 

הרב קוק 23, 
 ,03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 

ואחרונה! חזיתית, 3 
כיווני אויר! רק 6 דייירם! 
+ א.הרחבה בצד + בגג. 

"מקסימום נדל"ן" 
052-2452820)50-50(_____________________________________________

 בשבזי, 4.5 חד', כ- 116 
מ"ר, קומה ב', סוכה, חניה, 

1,920,000 גמיש. נדל"ן 
_____________________________________________)50-50(הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 4.5 חד', 104 
מ"ר + מרפסת סוכה, קומה 
נוחה לא משופצת מהיסוד, 

2,150,000, גמיש. נדל"ן 
_____________________________________________)50-50(הקריה, 050-3000121



כ”ה - כ”ז בכסלו תשע”ח  213/12-15/12/2017 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 

 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ירושלים 

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

1,000,000 ש"ח,
_____________________________________________)31-05/18(054-4418142 שיכון א'

טבריה

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

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח,

052-7103979)49-08/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בבעש"ט ק"ב, חזית, 
3 חד' 74 מ' 1,580,000 

ש"ח. מפתח במשרד. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

 בר' עקיבא/ הראשונים 
בבנין חדש עם מעלית 

וחניה ק"א, עורפית, 
1,650,000 ש"ח. תיווך 

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

050-508742)39-39(_____________________________________________

 ברח' אביי ורבא 4 
חד' משופצת עד היסוד, 

יפהפיה, ק"ב, 1,990,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברח' 
רש"י / שפת אמת, 4 

חד' + סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
1,900,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

 בדוד המלך, ליד 
העיריה, ק"ב, עורפי, 

מטופח, 75 מ' + אופ' 
ממשי של 15 מ"ר,  

1,600,000ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 
של 3 חד', ק"א, טאבו 

משותף, 2,025,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

נתיבות

עפולה

 4 חד', מרווחת, בק.הרצוג, 
ק"ב, מאובזרת, מזגנים, 

03-5708182)47-50(_____________________________________________

גבעת שמואל

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בנין מתאים למוסד, 
מסחר ומגורים + מגרש 

וכן דירות מקבלן. 
"עץ הדעת" 
02-6769127)47-50(_____________________________________________

מודיעין עילית

 בנאות הפסגה, 4.5 חד' 
מהקבלן, מוכנה לחלוקה 

ליח"ד, אופ' למחסן צמוד, 
1,535,000 ש"ח, 

054-8408870)47-50(_____________________________________________

 בבילו, 4 ח' בבנין חדש, 90 
מ"ר + מזגנים + מעלית, אופ' 

_____________________________________________)48-51(להרחבה 054-8460153/4

 מציאה חד פעמית, 
2.5 חד' ברח' דניאל, ק"ג, 

עורפית, 60 מ' + אופ' 
ממשית של 30 מ' גג 

בטון, 1,450,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 בגניחובסקי, דירת 4 חד' 
+ מרפסת סוכה ענקית, ק"ב, 

ממוזגת ושמורה, 
_____________________________________________)49-52ל(052-6351154

 בקוק השקט, 4 חד', 
102 מ"ר, ענקית + היתר 
ל- 48 מ"ר בגג, אפשרות 
ליחידה, אופציה ממשית 

למעלית + נוף, לל"ת, 
2,170,000 ש"ח,

_____________________________________________)49-10/18ל(054-4472666

 בשמעיה ליד רמבם, 
4 חד' עם נוף, ק"ב, 

משופצים ברמה גבוהה, 
בבנין חדש, 1,880,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 4 חד' מרווחת ומוארת, 
מיקום מרכזי ונוח, סמוך 

למרכז העיר, ק"א, 
054-6355073)49-50(_____________________________________________

 ברח' בן גוריון ליד רח' 
מנחם, ק"ב 4 חד',

משופץ, סלון גדול וחד' 
גדולים, חזית, מעלית, 
כולל חניה, 1,950,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהזית, 3.5 חד', ק"ב, 
חזית, אופציה להרחבה ענקית, 

לל"ת, 1,750,000 ש"ח, 
_____________________________________________)49-52ל(054-7602042

 בבלעדיות! בחיד"א, 3 
חד' + סוכה, ק"א, חזית, 

1,620,000 ש"ח. 
"דלוקס נכסים" 

054-8451271)49-49(_____________________________________________

 לב הנדל"ן בבלעדיות 
בהרצל, 3 חד', פוטנציאלית, 
3 כיווני אוויר, מעלית, חניה, 
03-5757829 ,054-4535300)49-49(_____________________________________________

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, ברח' טבריה, קרוב 

לרח' עמי, משופצת, 
עורפית, 1,430,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

חיפה
 בארלוזורוב החרדי, 
4 חד', ק"ג, 3 כיווני אור, 

משופצת, מאווררת + נוף, 
990,000 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)49-52ל(050-4167200

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח, 

_____________________________________________)49-8/18ל(052-7103979
כרמיאל 

 מציאה! 3 חד', יפה, 
מושקעת, ליד הישיבה, 
670,000 ש"ח, גמיש, 

052-6577290
esti1946@gmail.com)49-50ל(_____________________________________________

ערד

 דירת 4 חד', טאבו 
משותף, בנחל שורק, 85 מ"ר, 

עם אפשרות למשכנתא. 
03-6765524 053-3111238)48-50(_____________________________________________

 דירת 117 מ"ר, 4 חדרים, 
קומה ראשונה, הכול חדש 
חדש לגמרי, קרוב לרכבת, 

רק 850 אלף ש"ח. תיווך ארץ 
_____________________________________________)48-48(הצבי, 052-5253470

 מציאה ברב צבאן, קומה 
שניה, 3 חדרים + מרפסת 
גדולה + אפשרות לבנות 

קומה בגג )זקוקה לשיפוץ 
קל(, רק 740,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)48-48(ארץ הצבי, 052-5253470

 מציאה ענקית, דירה 
בקומה שנייה, מחולקת 

לשלוש, מושכרת 3,300 ש"ח, 
רק 480,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)48-48(הצבי, 052-5253470

 בבלעדיות! בשיכון ג', 4 
חדרים, קומת כניסה, שמורה 

ומסודרת, לפרטים: 
_____________________________________________)50-50("תיווך-אריה" 053-3172172

 בלעדי!! בהתנאים, 4 
חדרים, 95 מ"ר, חזית, 

ק"ג )גג-בטון( סלון ענק, 
מטופחת, 1,700,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בשפת-אמת, 
4 חדרים, 100 מ"ר, 
משופצת-מהיסוד, 

ק"ב, חזית-סוכה + 
חניה, 2,150,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)50-50(_____________________________________________

 באזור רבי עקיבא 
ישעיהו, 4 חדרים, ענקית 
+ חניה, קומה ראשונה, 

חזית! ב- 2,000,000 
ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)50-50(_____________________________________________

 מציאה! בפרדס כץ 
אזור המכבים, שלמה בן 

יוסף, 4 חדרים, משופצת, 
קומה נוחה, פינוי גמיש, 
רק ב- 1,450,000 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-4177750)50-50(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 באנילביץ 4 חד' מיידית 
+ מחסן, 2,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד' + 
אופציה ללא טאבו, 1,900,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה 
בתחילת בניה, 3, יפה + 

מ.שמש, 1,330,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בחיד"א, בבלעדיות, 3 
חד' + סוכה, ק"א במחיר 
מציאה!! "דלוקס נכסים" 

054-8451271)50-50(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' ברחוב 
ברוט במתחרדים, משופצת 

מהיסוד, קומה ב' + אופציה, 
1,280,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)50-50(_____________________________________________

 בלעדי כ- 3 ח' ברב שך, 
משופצת מהיסוד, קומה א', 

בנין משופץ, 1,500,000 גמיש. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)50-50(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בטאבו 
במרכז, קרית הרצוג, קומה 

ג, חזית, משופצת. תיווך 
_____________________________________________)50-50(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי מבחר דירות בבניה, 
3ח', עורפית, 1,350,000/4 

ח', 1,550,000. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד' + סוכה, מעלית 

וחניה מעטפלת והיתרים 
לכ- 20 מ"ר, 1,520,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד', חתימות שכנים 

לבניה בגג, 1,330,000. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות החלוצים 17, 
דירת 3 חדרים, קומת קרקע 
)מוגבהת מהכביש( 70 מ"ר 
+ חצר. דוד גרוס רי/מקס, 

072-3263850)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות יהודה הנשיא, 
5 ר"ג )גבול ב"ב(, דירת 3 

חדרים, קומה 2, כ- 60 מ"ר, 
עורפית. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)50-50(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 
75 מ"ר, ק"ב + סוכה גדולה, 

חזית, משופצת כחדשה, 
1,630,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא, 
3.5ח', ק"ג, חזית + א.בניה 
35 מ"רח, 1,790,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בטרפון, 3 מרווחת, סלון 
גדול, ק"ב, חזית + סוכה, 

1,660,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור קפלן, 3, מרווחת 
ומשופצת, ק"ב, חזית, 

1,630,000 ש"ח.
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בבנימין-אברהם, 3.5 חד', 
כ- 80 מ"רח, 3 כ"א, ניתנת 

לחלוקה, מיידי!!! 1,470,000 
גמיש. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)50-50(_____________________________________________

 במימון, בנין חדש, 
3 חד', 80 מ"ר, ק"ג, 

חזית + סוכה + מ.שמש 
- "מקסימום-נדל"ן" 

054-4340843)50-50(_____________________________________________

 בוולפסון, 3 חד', 70 
מ"ר + מ.סוכה 13 מ"ר, 

קומה ב', חזית, משופצת 
ויפיפיה. "מקסימום 

_____________________________________________)50-50(נדל"ן" 054-4340843

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

_____________________________________________)50-50(נדל"ן" 054-4340843

 בברטנורא, 3.5 חד' + גג 
בטון בנוי חלקי, 2,450,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)50-50(_____________________________________________

 ברב-קוק השקט, 
85 מ"ר, 3 חדרים + 

מרפסות, ק"ב, חזית, 
1,700,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח, 3.5 
חדרים, 87 מ"ר, חזית - 
ק"ב, 1,430,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך, 3 
חד', 70 מ"ר בטאבו משותף 
בנוי 40 מ"ר, היתרים לבניה 

עד 60 מ"ר, ק"ד, זחית, 
1,050,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)50-50(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בבן גוריון/
חרל"פ, 3.5 חדרים + 

1.5 חדרים בגג, משופצת 
ומושקעת, ק"ג + מעלית 

+ אופ' + חניה, נוף 
לחרל"פ, 2,050,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)50-50(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד', 
60 מ"ר + אופציה 44 מ"ר, 

קרקע, מיידי. "רי/מקס" משה 
_____________________________________________)50-50(דסקל, 050-5926021

 בראב"ד 3.5 חד' + אישורי 
בניה בגג, 2,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בסוקולוב, 3.5 חד', חדשה 
חזיתית, מעלית + חניה, 

1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בבן-פתחיה, 3.5 חד', 
שמורה + אישורי בניה בגג, 

1,850,000 ש"ח גמיש. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 באזור נחום, 2.5 ח', 60 
מ"ר, ק"ג, חזית, גג-בטון, 

1,580,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בביאליק, 2.5 
חד', 50 מ"ר, קומת קרקע, 

1,200,000 ש"ח, פינוי 3 
חודשים. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)50-50(אדוארד

 בז'בוטינסקי-הרב ש"ך, 
2.5 חד', 80 מ"ר, ענקית, 

משופצת חלקית, 1,360,000 
ש"ח - גמיש. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 2.5 חד', כ- 60 
מ"ר, קומה נוחה, 1,250,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בחלוצים, 2.5 חד', 64 
מ"ר, קומה ב' ואחרונה, 

מתוחזקת, 1,340,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 ברבי עקיבא )פנימי( 2 + 
חצי, שמורה + אישורים לבניה 

בגג, בבלעדיות "תיווך-אריה" 
0533-172-172)50-50(_____________________________________________

 בטבריה, 2.5 חדרים + 
מרפסות, ק"א, 60 מ"ר, 

משופצת ומושקעת, 
1,430,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)50-50(_____________________________________________

 באהרון-דב, 2.5 חד', 
חדשה מקבלן + מרפסת, 

1,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בירושלים, 2.5 חד' + 
אופציה גדולה, 1,650,000 

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בקוטלר, 2.5 חד' + יחידה 
בגג + אופציה 1,900,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 ברמב"ם, 5.5 חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית + חניה, 

3 כ"א, קו' 1. "רי/מקס" משה 
_____________________________________________)50-50(דסקל, 050-5926021

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

_____________________________________________)50-50(דסקל, 050-5926021

 ברימון, קו' 12, 4 חד', 
ענקית, 118 מ"ר + נוף. 
"רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021)50-50(_____________________________________________

 בבנין-מתחרד, 3 חד', 
ק"ב, משופץ-קומפלט מקום 

לסוכה, 515,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(ידידיה-לוינגר, 0527-166-160

 דירת-השבוע, 
צמוד-לצאנז, 3 חד', ק"א, 82 

מ"ר, 560,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(ידידיה-לוינגר, 0527-166-160

 בנוה יעקב, דירה 
מחולקת לשתי דירות אחת 30 
מ"ר + מרפסת סוכה 40 מ"ר, 
מושכרת 2,550 ש"ח והשניה 
80 מטר 3 חדרים + מרפסת 

סוכה 50 מטר + אופציה 
להרחבה 40 מטר, מושכרת, 
3,550 ש"ח, רק 1,950,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי.
צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

דופלקסים

+5 חדרים

 בגבעת זאב בבלעדיות 
ברח' התאנה, דירת גן, 4 חד', 
110 מ"ר, סלון ענק + יחידת 
דיור 30 מ"ר +חצר 80 מ"ר, 
2,130,000. תיווך ארץ הצבי. 

צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

 ברמות ב', דופלקס ברח' 
צונדק, קומה 2 מתוך 2, ליד 
חניכי, 130 מ"ר, 2 מחסנים, 

מרפסת סוכה גדולה 16 מ"ר, 
סלון מרווח, נוף מרהיב, 3 
כיווני אוויר, דירה מושקעת 
ומסודרת, ישנה אפשרות 

להרחבה 24 מ"ר, 2,800,000. 
תיווך ארץ הצבי. 

צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

 ברמות א', בבלעדיות רח' 
סולם יעקב, קומה 2.5 מתוך 

3.5, 5 חד' + 2 מרפסות 
סוכה, אינסטלציה חדשה, 
משופץ קומפלט + מחסן 

למטה 8 מ"ר, 4 כיווני אוויר, 
2,210,000 ש"ח, פינוי תוך 
חצי שנה. תיווך ארץ הצבי. 

צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

 בגבעת מרדכי, 5 חדרים, 
110 מ"ר, משופצת יפה, 

קומה א', 2,500,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי. 

צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

 ברמות ב, בבלעדיות רח' 
ראובן מס קומה 3 מתוך 4, 

3 חד', 86 מ"ר + 2 מרפסות 
סוכה, 1,690,000 ש"ח, מיידי. 

תיווך ארץ הצבי. 
צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

 בגבעת זאב בבלעדיות 
רח' מכבים, 3 חד', 76 מ"ר, 
קומה שלישית, 3 כיווני אוויר 
+ מרפסת סוכה, משופצת, 

1,290,000 ש"ח, מיידי. 
תיווך ארץ הצבי. 

צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

 בגבעת זאב, בבלעדיות 
ברח' המכבים, 3 חד', 76 מ"ר, 

קומה שלישית, 3 כיווני אוויר 
+ מרפסת סוכה, משופצת, 

1,290,000 ש"ח, מיידי. 
תיווך ארץ הצבי. 

צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

 בהזדמנות בר' יהודה 
הנשיא, 4 חד' + אופציה לחדר 
נוסף + מקווה + יחידת דיור, 
_____________________________________________)50-01/18ל(ק"ק + 2 גינות, 08-6555368

 נותרו 24 דירות, 4-5 חד' 
+ היתר, חוק מכר, ללא תיווך, 

050-7505449)50-50(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

וילות ובתים

פתח תקווה

 בכפר גנים ג' מזרח, 
דופלקס פנטהאוז 5 חד', 
כ- 150 מ"ר + מרפסות 

+ גג פתוח -70 מ"ר, 
3,270,000 ש"ח, 

 ,052-2461865
03-6769084)47-6/18(_____________________________________________

 בכפר אברהם, דירת גג, 
5 חד', משופצת, ק"ג - ללא, 

1,660,000 ש"ח, 
_____________________________________________)49-04/18ל(054-7690834

 4 חד' עורפית, נאה, 
מרווחת ומשופצת + 

מרפסת סוכה ביהודה הנשיא, 
1,700,000 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ל(054-4987901, 054-5237715

 בבלעדיות! בשכונת הדר 
גנים, דירת 4 חד', בהזדמנות! 

ק"א, עם מעלית, משופצת 
מהיסוד, מוארת, נוף פסטורלי 
ופתוח, )לדרום-מזרח(, נעימה, 

מאווררת ומרווחת, מפרסת 
שמש, סוכה מלאה ומרפסת 
שרות, חניה בטאבו, סורגים, 

רשתות ומזגנים בכח החדרים, 
פינוי בדצמבר 2018 עם סיכוי 

גדול להקדמה, 1,700,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 

052-5253470)48-48(_____________________________________________

 בפ"ת במרכז העיר, 
מחולקת ל- 3, תשואה 

גבוהה. חמד נכסים - 
_____________________________________________)50-50(ישראל, 052-7741000

 במרכז-העיר, רוטשילד 
במיקום מעולה, להשקעה, 
משופצת, תשואה 8,000 

ש"ח, ,1430,000. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)50-50(_____________________________________________

 במרכז-העיר דירת-
שותפים, משופצת כחדשה 

להשקעה, תשואה 7,200 
ש"ח, 1,490,000 ש"ח. תיווך-

_____________________________________________)50-50(יוחנן, 050-4104044

 להשקעה במרכז-העיר 
באזור מצוין תשואה 5,100 

ש"ח. 1,220,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(תיווך-יוחנן, 050-4104044

 בחפץ חיים, דירת גג, 5 
חדרים, מ.שמש, יחידה בגג, 

2,180,000 ש"ח. 
 ,054-3320655
_____________________________________________)50-50(תיווך דרים טרגט

 בקיש, דירת גג 3 חדרים, 
85 מטר, כניסה נפרדת לגג, 

1,450,000 ש"ח. 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)50-50(טרגט

 "דרך-עיר-נכסים" 
בכפר-אברהם, קוטג', משופץ 

כחדש, 6 חד' + מרתף, ממ"ד, 
גינה, חניות, אפשרות ליחידה, 

052-2656825)50-50(_____________________________________________

 בכפר אברהם, 6 חד', 
חצר גדולה, משופצת, מיידית, 

2,695,000 ש"ח, 
052-3574487)50-50(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז חדש מיוחד ומושקע, 

בנע"ה צמוד לגבעת-שמואל, 
6 ח', 168 מ"ר + מרפסת 50 

_____________________________________________)50-50(מ"ר, 052-2656825

 ביטקובסקי, כפר גנים 
ג', מיני פנטהאוז, 4 חד', 110 
מטר, מ.שמש/סוכה, מעלית/

שבת, 2,290,000 ש"ח. 
 ,054-3320655
_____________________________________________)50-50(תיווך דרים טרגט

 בהזדמנות, רוטשילד/
הרב קוק, 6 חדרים ומעלית 

מ.ש וחניה, 1,980,000 ש"ח, 
050-4464170)50-50(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 5 חד', 
קומה ג', עורפית, מעלית, 

חניה, מרפסת סוכה גדולה, 
ממד, מחיר 1,970,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)50-50(אדוארד

 בהרצל, 5 חד', 140 מ"ר, 
ק' ב', מעלית שבת, מ.שמש 
וחניה. רחלה, 052-3506176. 

_____________________________________________)50-50(אסתי, 052-3524841

 בהס 4 חד', ק' ב' 
מהקרקע, משופצת מהיסוד. 

רחלה, 052-3506176. 
_____________________________________________)50-50(אסתי, 052-3524841

 בכץ, 5 חד', 120 מ"ר, 
מ.שמש/סוכה, מעלית וחניה, 

1,890,000 ש"ח. 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)50-50(טרגט

 באיזור כפר אברהם )רח' 
השלושה( 4 ח', מעלית + 
חניה, רק 1,550,000 ש"ח, 

050-4811122)50-50(_____________________________________________

 בפתח תקווה כפר 
גנים ג', לזריזים, 4 

וחצי חדרים, מקסימה, 
הזדמנות בלתי חוזרת. 

תיווך M נדל"ן, 
050-5483322)50-50(_____________________________________________

 4 בשטמפפר, פ"ת, 
מחולקת, חדרים גדולים, 

במרכז העיר, 03-6180646, 
 053-2759816

_____________________________________________)50-1/18()אפשרות להשכרה(

 בנחלת צבי, 4 חד', ק' א', 
100 מ"ר, מעלית וחניה, מיידי, 

1,585,000 ש"ח. 
רחלה, 052-3506176. 
_____________________________________________)50-50(אסתי, 052-3524841

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 94 
מטר, משופצת, מיזוג, מעלית 

וחניה בטאבו, 1,690,000 
ש"ח. 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)50-50(דרים טרגט

 בהרצל, מחולקת ל- 3 יח' 
2+2+1, הכנסה 7,600 ש"ח 

- משופצת!! 1,300,000 ש"ח, 
050-4811122)50-50(_____________________________________________

 בהזדמנות בהרצל/
אהרונסון, 3.5 חד', מרווחת, 
_____________________________________________)50-50(ק.1 ומעלית, 050-3528252

 מציאה אמיתית!! 
ברוטשילד! דירת 3.5 חדרים 

ענקית, קומה ראשונה, עורפית 
ושקטה, יחידת הורים, מוארת, 

מאווררת, רק 1,290,000, 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)50-50(_____________________________________________

 ברב-קוק ה- 93, ק"א, 3 
חד', חניה, פוטנציאל גבוהה, 
1,590,000 ש"ח. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)50-50(_____________________________________________

 מציאה במרכז-העיר, 3 
חד', ק"4, גדולה מאוד, 3 כ"א, 
1,120,000 ש"ח. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)50-50(_____________________________________________

 בברנדה )בלפור( 2.5 ח', 
מסודרת ויפה, בהזדמנות, 

1,150,000 ש"ח, 
050-4811122)50-50(_____________________________________________

 בגני תקווה בישמח משה, 
3.5 חד', 120 מ"ר, ק' ד', 

1,560,000 ש"ח. 
רחלה, 052-3506176. 
_____________________________________________)50-50(אסתי, 052-3524841
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

תינוקות

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

ריהוט

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 מכונות תפירה - זינגר 
תפר ישיר - 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג- 650 ש"ח. ברלינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 
ב"ב, 03-5791036,

050-5894918)45-20/18(_____________________________________________

 בבני-ברק למוסד צדקה 
למסירה בתרומה, ריהוט 
משרדי במצב טוב כולל 

שולחנות כתיבה וארונות 
ספרים. מאירוביץ, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 טוסטר אובן כחדש 
ממש - בשרי - מהדרין - 200 
ש"ח. מיקרוגל כחדש ממש, 

בשרי, מהדרין - 100 ש"ח, 
054-8527470)47-50(_____________________________________________

 אקורדיונים קטנים 
לריתמיקאיות, החל מ- 

1,500 ש"ח לאחר שיפוץ 
מלא ובאחריות מלאה, 

052-2503617)47-50(_____________________________________________

 טלפון עתיק לנוי - 80 
_____________________________________________)47-50(ש"ח, 054-8527470

 מכשיר מסאז' לכל הרגל, 
4 מצבים + נורת חימום, 
סה"כ 250 ש"ח, כחדש 
_____________________________________________)47-50(מעוטף, 054-8527470

03-5792841

רק השבוע
מנקים מדפים

ירושלים 52 ב“ב

”אצל בתיה"

10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

₪10
עד₪29.90

הקודם זוכה!

 שולחן אוכל ל- 6/7 
סועדים מעץ מלא בצבע חום, 

_____________________________________________)48-49(במצב מצוין, 052-7623559

 אנו מעוניינים למסור מקרר 
בקו 2 דלתות, 560 ליטר, צריך 

_____________________________________________)49-50ח(תיקון, 052-7613645

 2 נברשות כחדשות, יפות, 
כל אחת 150 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7658888

 מזגן 2.5 כ"ס מפוצל 
במצב מצויין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7658888

 מפזר חום עילי )כמו מזגן 
קטן( עם שלט, 100 ש"ח 

בפתח תקווה, טל': 
_____________________________________________)49-50ח(054-7561146

 מכונת כביסה בוש 6 ק"ג, 
מצב טוב מאוד, בירושלים, 

_____________________________________________)49-50ח(350 ש"ח, 050-4154203

 ת"פ קלטות פלוס רדיו, 
סוני, 2 רמקולים, 480 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(טל': 02-5376015

 נטסטיק דור 4 חדש, 250 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-8426180

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר( 180 וואט, שמור, 300 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 בית מנורה + לדים, מוגן 
מים, מתאים למרפסת, 50 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7115498

 מסך מחשב 18.5, מצב 
מצוין, 180 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8433730

 תנור בקו, משולב דו-תאי, 
בד"ץ העדה"ח, במצב מצוין, 

_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, 054-8465662

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)49-50ח(150 ש"ח, 052-3463482

 הוברבורד צבע אדום, 450 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 050-4104992

 כירה חשמלית בודדת, 
חדש באריזה, 75 ש"ח בפ"ת, 

_____________________________________________)49-50ח(טל': 054-7561146

 רדיארטור 12 צלעות, 120 
ש"ח בב"ב, גולדליין,

_____________________________________________)49-50ח(052-7127261

 מעבד מזון 
CHROMEX סגור באריזה, 

240 ש"ח, הקודם זוכה! 
_____________________________________________)49-50ח(058-3232026

 HEMILTON מצנם 
סגור באריזה, לא היה בשימוש 
_____________________________________________)49-50ח(בכלל, 35 ש"ח, 052-7191512

 KMIX חלקים של מיקס 
מצב מעולה, 60 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7663075

 מיקרוגל דיגיטאלי - 
שארפ, 33 ליטר, לבן, 190 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 מחשב נייח DELL מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-2421622

 מחשב HP בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)49-50ח(50 ש"ח, 052-4831449

 סטוק של 100 
חולצות מכופתרות 

מהמותגים ראלף לורן, 
טומי הילפינגר, נאוטיקה 
צבעונית ולבנות, מידות 
L,XL,XXL, ב- 15,000 

_____________________________________________)49-52(ש"ח, 055-9894908

קייטרינג בטעם ביתי

052-7170302

כולל מע"מ

למוסדות

מנה מושלמת - 14&

כולל שינוע והובלה עד המקוםכולל שינוע והובלה עד המקום

על בסיס ארוחת צהריים יומיתעל בסיס ארוחת צהריים יומית

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

 בית מנורה + לדים, מוגן 
מים, מתאים למרפסת, 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7115498

 אוזניות איכותיות במחיר 
רצפה, ב- 25 ש"ח במקום 60 

למטרת פרסום, ב"ב, 
_____________________________________________)50-51ח(0504-196-197

 פקס, מכונת צילום, 
משולב, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 מקרר אמקור דגם ישן, 
עובד מצוין, 350 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)50-51ח(מיידי, 054-8517870

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8412903

 מחשב + מסך + מקלדת 
כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5203761

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7396092

 מסחטת פירות קשים 
במצב חדש, 80 ש"ח בפ"ת, 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 052-8380655

 טאבלט אנדרואיד 7" זכרון 
16GB חדש באריזה, 250 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, טל': 052-8380655

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצוין, 370 ש"ח, מסך 

_____________________________________________)50-51ח(דק 100 ש"ח, 053-3346080

 מערכת פנסוניק 
עוצמתית במצב חדש, 500 

ש"ח במקום 900 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(03-6773671, 054-8459286

 ,HP 4500 מדפסת 
בהזדמנות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-2421622

 מחשב נייד WIN10, ב- 
_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 ,A4000 מצלמה של קנון 
צבע כחול, 16 מגה פיקסל, 

במצב מעולה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4176776

 מכונת גילוח, חדשה 
מהאריזה, פיליפס, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4176776

 ,Voice 16, כליפGB נגן 
סאנדיסק, חדש באריזה!!! 

כולל מטען ואוזניות, ללא רדיו 
ובלוטוס, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4176776

 גי.פי.אס מיו טאצ' 2012, 
חריץ למפות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(079-5557821 להשאיר הודעה

 מערכת שמע לרכב, חדש 
באריזה, רנו פלואנס בערב, 

_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, 054-8523736

 נטסטיק חדש דור 4, לבן, 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, 054-8426180

 מכשיר ריצה והליכה 
ומגהץ קיטור "טפאל" 

כחדשים, ב- 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)50-51ח(054-8452231

 מקרר אמקור במצב 
כחדש ומעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-6347778

 מיקרוגל דיגיטלי שארפ, 
33 ליטר לבן, 190 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(052-2727474

 טאבלט שהוא בעצם 
מחשב 7" 0.5 - ראם 

ווינדוס - 10, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(053-9313102

  מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-4128920

 מיחם מנרוסטה כחדש, 
14 ליטר בפתח-תקווה, 
תוצרת חוץ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-2786557

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 450 ש"ח - תקין, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 שלט חדש דגם 
zm-9067n מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות, כחדשות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח, 052-3463482

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)50-51ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)50-51ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 סיגריה דיגיטאלית, ראש 
נרגלה, 200 ש"ח, 

079-5557821, להשאיר 
_____________________________________________)50-51ח(הודעה

 מכונת תפירה מרדיקס 
שמורה, חשמלית, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-2786557

 כיריים גז 4 להבות, חדש 
לגמרי, 120 ש"ח בלבד )כשר 

_____________________________________________)50-51ח(לפסח(, 050-3329999

 סטפר - מכשיר ספורט 
חדש ממש במחיר מציאה, 

200 ש"ח בב"ש, 
_____________________________________________)50-51ח(054-8445650

 מחשב PC פנטיום 4 
משודרת WIN7, ב- 350 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, טל': 052-8401909

 מכונת כביסה בוש 6 ק"ג, 
מצב טוב מאוד, 350 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בירושלים, 050-4154203

 טוסטר אובן קנווד, חדש 
+ תעודת אחריות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טלפון: 052-7661604

 סורק מסמכים ותמונות 
למחשב A4, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 052-8380655

 2 נברשות יפות כחדשות 
כל אחת 100 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7658888

 מזגן מפוצל 2.5 כס' 
במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7658888

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 טרקטרון ילדים ממונע 
12V במצב מצוין, 650 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 טרקטרון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 MX320 פקס של קנון 
+ דיו צבעוני, מצב מצוין, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 02-5713361

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-4831449

 קוויקשינרי סורק ומתרגם 
- חדש ממש, אחריות מלאה, 

מציאה, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7601490

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

_____________________________________________)50-51ח(054-5705546

 1.70X1.08 ,שולחן 
נפתח ל- 2.20, מעוגל, רגל 

אמצעית, מגולפת, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4149330

 ספה 3 מעור אמיתי במצב 
מצוין בבני-ברק, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7127813

 מיטת היירייזר כחדשה, 
במצב טוב, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8452231

 בהזדמנות, 8 כסאות 
לסלון, מרופדות ומפוארות, 70 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-9089110

 שולחן סלוני מעץ מסיבי 
וחזק + 5 כסאות, במצב טוב, 

_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, 052-7114387

 כסא משרדי )מזכירה( 
מתכוונן למכירה, )ב"ב(, 90 
ש"ח, 054-8440255 )ניתן 

_____________________________________________)50-51ח(להשאיר הודעה(

 שולחן מחשב בפ"ת, 
אפור/שחור, מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7115498

 כורסת לובי, 2 מושבים, 
וונגה, מעולה, 280 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7115498

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים 20 ס"מ עובי, ב- 500 

ש"ח כ"א בב"ב, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4196197

 כסאות כתר, 40 ש"ח עם 
ידיות, מצב חדש, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 ספה חזקה ויציבה, 3 
_____________________________________________)50-51ח(מושבים, 052-5737813

 ארון מטבח כ- 2.5 מטר 
תחתון במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8416491

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 שידת טואלט, מצב 
מצוין! סגנון עתיק, חום כהה, 

_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח, 050-4135002

 מדף ויטרינות פינתית 
לנרות שבת, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7154392

 עמודון בצבע ונגה במצב 
מעולה, 170 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(הקודם זוכה, 052-7117487

 מציאה ארון חדש, 3 
דלתות, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7658888

 מיטת יחיד טובה, 290 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-5656194

 שולחן כתיבה חום, 290 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד, 054-5656194

 בהזדמנות: שולחן עץ 
חום + 4 כסאות, 1.80 נפתח 

ל- 2.80 - 400 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(0545-892020

 מזנון יפה צבע בהיר, 260 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-5737813

 מכתביה נהדרת + 
מגירות נשלפות, ב- 500 ש"ח 

להתקשר אחרי 16:00, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7645843

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 מזרון יחיד, 90 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצויין, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 שולחן כתיבה מצוין, 140 
ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 כורסת יחיד, 140 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד, 052-5737813

 70X70 שולחן אוכל קטן 
ס"מ, 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 ספה סלונית )2+3 
ופינתית(, במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 053-3157940

 ספה סלונית דמוי עור 
במצב טוב, 500 ש"ח, צבע 

_____________________________________________)50-51ח(שמנת, 052-7676409

 מזנון שחור נמוך 1/2 מ' 
גובה על 2 מ' אורך במצב 

חדש - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(050-9340317

 כורסא לסלון + הדום - 
_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח, 050-9340317

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5925647

 תריסים כולל מסגרת, 
1.55X1.40, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5925647

 מדף ויטרינה פינתית 
לנרות שבת, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7154392

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-4783220

 שולחן פינת אוכל, 180 
ש"ח בלבד, מצב מצוין, צבע 

_____________________________________________)50-51ח(חום כהה, 052-5737813

 מזרון אמריקן סליפ, סופר 
אורטופדי, ב- 250 ש"ח, י-ם, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4172700

 כסא משרדי אורטופד + 
ידיות + גלגלים, בצבע כחול, 

אחרי 16:00, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7645843

 2 מזרונים כחדשים ממש, 
190X80X20, ב- 350 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8423973

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-4783220

 מזרון יחיד, רק 150 ש"ח, 
אורטופדי, מצוין, 

_____________________________________________)50-51ח(054-5656154

 ארון 2 דלתות, צבע לבן, 
מצב מצוין, סנדביץ, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-5656154

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 למכירה ספה במצב 
מצוין, 500 ש"ח. 03-5794017 

_____________________________________________)50-51ח(בשעות הערב

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL 1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת דגם 

930, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7966786

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 450 ש"ח - תקין, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 ,)wahe( מכונת תספורת 
תקינה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 טרמפיסט לבוגבו, 250 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7111061

 לול עץ במצב טוב + 
מזרון, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8447277

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 משאבת חלב ידנית של 
מדלה, חדשה באריזה, 220 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-4176776

 עגלת ד"ר בייבי במצב 
מצוין, צבע אפור שמנת, 250 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-4191988

 מיטת תינוק מעץ מלא 
ללא מזרון, 280 ש"ח. כסא 
לרכב 100 ש"ח. סלקל, 20 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח. 0545-385-013

 מאונטן באגי תאומים + 
כיסוי גשם מקורי + 2 מזרונים 

בב"ב, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-8402878

 מיטת תינוק במצב חדש 
במחיר מציאה, 500 ש"ח + 

_____________________________________________)50-51ח(מזרון, 052-8494774

 מציאה עגלת איזי בייבי 
כחדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4110991

 עגלת פג אמבטיה + 
טיולון, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(052-7646460

 עגלת טיולון בייבי סייף 
צבע שחור נוחה וטובה, 230 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 עגלת אמבטיה פור בייבי 
צבע ורוד, 450 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 עגלת דר' בייבי צבע 
כתום/חור, 240 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 עגלת פג פרמט נפתחת 
לאמבטיה, מצב מצוין, 350 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-8491943

 שק שינה בוגבו בי, חאקי, 
_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח, 054-8491943

 עגלת אינפינטי בצבע 
ירוק זרחן ושחור כחדשה, ב- 

_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח, 054-8452231

 מיטת תינוק ללא גלגלים, 
200 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(054-8423405

 עגלה + אמבטיה, 500 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-5656194

 טיולון, 360 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)50-51ח(054-5656194

 עגלת טיולון שכיבה 
מלאה, פרגו, מצב כמו חדש, 

290 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 לול מעץ, 200 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)50-51ח(מצוין, 055-6777117

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב, חדש באריזה, רק ב- 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח, ב"ב, 050-4196197

 סים טוקמן אורנג' כשר, 
חדש מהחנות, 40 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8429550

 מספר כשר בקומת 
05567 עם ספרות 000, ב- 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, 052-716-77-77

 דיבורית קבוע לרכב במצב 
מצוין, חברת אורנג', ב- 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 055-6777117

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)50-51ח(149 ש"ח, 054-4783220

LG-G3  במצב כחדש 
בצבעים מיוחדים, רק 600 

ש"ח, הקודם זוכה, 
054-5508500)50-01/18(_____________________________________________

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב, בד עמינח, ריפוד רחיץ, 
צבע בז', מהמם, כמעט חדש, 
450 ש"ח, במקום 800 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(שעלה, בב"ב, 052-7600336

 מיטה וחצי במצב מעולה, 
350 ש"ח ומכשיר תמי 4 

כחדש, 450 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)50-51ח(050-2332924

 שטיח מצב מצוין, 
1.65X2.35, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-5705546

  2 שמלות לאירוע, מידות 
2, ו- 4, כחול )מאנגלס(, 80 

_____________________________________________)50-51ח(כ"א, 052-7111061

 2 שמלות שבת, מידות 
2, ו- 4, פסים אפור ואדמדם, 

חדשות, 40 כ"א, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7111061

 מסגרות משקפי ראיה 
מיוחדות לחתנים, חדש 
באריזה, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה, 
מהממת בשילוב זהב ותכלת, 

להשכרה, מידה 36-38, ב- 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, ב"ב, 050-4146777

 שני ז'קטים במצב מצוין, 
מספר 58, ב- 200 ש"ח. 
_____________________________________________)50-51ח(ירושלים, 050-4160457

 אופני ילדים במצב מצוין, 
_____________________________________________)50-51ח(210 ש"ח, 054-5656154

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)50-51ח(140 ש"ח, 054-5656154

 תריסים כולל מסגרת 3 
פלטות, 3.15X1.29, ב- 300 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית כולל 
 ,3.15X1.29 מסגרת 3 פלטות

_____________________________________________)50-51ח(ב- 300 ש"ח, 050-5925647

 תריסים 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X1.40, ב- 300 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-5925647

 אופנים BMX גדולות 
עם הילוכים, 190 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 יש בידינו חלב אם למסירה 
_____________________________________________)50-51ח(- בב"ב, 054-8487062

 אופני הרים במצב מצוין, 
_____________________________________________)50-51ח(320 ש"ח, 050-9340317

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 מגפיים של 'מרשה 
בלרינה', חדשות, היו בשימוש 

מספר שעות, ב- 200 ש"ח 
)במקום 230 ש"ח(, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8448055

 מגן משובח לקרש גיהוץ 
מסוג "קל גיהוץ", האפור, של 

חברת טפאל כחדש ממש, 
ב- 50 ש"ח )עולה בחנות 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח(, 052-7689543

 שעון יפה ואיכותי לגבר, 
מחוגים ודיגיטאלי, כמעט 

חדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-8464909

 שעון חתנים יוקרתי חברת 
MOVADO, אוריגינל, חדש 

באריזה, 500 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)50-51ח(054-8464909

 מציאה: שעון יד לנשים 
ברמה איכותי חברת "סווס" ב- 

_____________________________________________)50-51ח(60 ש"ח, 052-5918474

 משקפי שמש חברת 
"אירוקה" ברמה, חדש, ב- 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-5918474

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי - 490 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)50-51ח(052-2727474

 כלי לאחסון קורנפלקס, 
גדל, רק 80 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)50-51ח(050-9089110

 סורג בטן לחלון, 200 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 כרכי שוטנשטיין פורמט 
קטן, 75 ש"ח עד גמר המלאי, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4116860

 נעליים ניו באלאנס, גברים 
41.5 כחדש ממש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(02-5713361

 קופסה לכובע לגבר 
MELMONTI מפלסטיק, 
שחור, חדש לגמרי, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7169771

 נעלי בית clarks, מידה 
39, חדש בקופסה, מאוד נוח, 
ומאווררת, שחור, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7169771

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)50-51ח(260 ש"ח, 054-8412903

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות, חדשות לחלוטין, 

ב- 100 ש"ח, פולו וכו', 
_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 מעונין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 שעון סייקו צלילה 200 מ', 
אוטומטי כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7671681 בערב

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות 12 ש"ח כל 

חוברת להזמנות, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 
_____________________________________________)50-51ח()לב"ב וירושלים - 40 ש"ח(

 טיטולים למבוגרים, 15-18 
_____________________________________________)50-51ח(יח', 45 ש"ח, 053-31555415

 מזוודה טובה ונוחה רק 80 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)50-51ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4135002

 שטיח צמר מצב מצוין, 
_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח, י-ם, 050-4172700

 אופני הילוכים 26", 
ב- 300 ש"ח, אופני ילדים 

BMX , ב- 150 ש"ח, 18", 
_____________________________________________)50-51ח(0545-385013

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח, 052-3463482

 שולחן פינג פונג חוץ 
כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5203761

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עמנואל, חדש ללא 

שימוש, 150 ש"ח לאישה, 
_____________________________________________)50-51ח(054-9784433

 זיכוי על סך 300 ש"ח 
בטרקלין חשמל רבי עקיבא, 

_____________________________________________)50-51ח(280 ש"ח, 054-8419486

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



כ”ה - כ”ז בכסלו תשע”ח  613/12-15/12/2017 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

  

 

 

 

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים, כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

50 ש"ח לשנה - 2 כרכים, 
_____________________________________________)49-50ח(בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "אקספלור" מדהים 
ביופיו, ניתן לחלוקה ל- 2 

תאים, מצב מעולה, בב"ב, 80 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7600336

 ספר "בית הבובות 
הורודות" מצופה בנילון במצב 

מצוין, 60 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 2 שמלות יפהפיות 
לארועים, מידות 36,42 

לממוצעות וגבוהות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-8408197

_____________________________________________)50-51ח(

 מציאה: שמיכות פוך 
נוצות, חדשות באריזה, 100 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח כ"א, 054-8421886

 שטיח במצב מצוין, 
220/160, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טלפון: 052-7661604

 ספרי קריאה יד שניה, בין 
10 ש"ח ל- 40 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7600336

 כלי עבודה לילדים, 15 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 14 מארזים של זוג 
קלטות שירי סוכות "והיית אך 

שמח" חדשות וארוזות, 13 
ש"ח לזוג בב"ב, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7600336

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות, 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 70 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7600336

 זוג תוכונים בכלוב יפה + 
מתקנים + אוכל ב- 125 ש"ח. 

2 קוקטיילים ב- 190 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(08-9765927 

 פינת מטבח מפלסטיק, 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח, 052-7117487

 תיק של ליטל מרסל מקורי 
חדש באריזה, לימודים/עגלה, 

_____________________________________________)50-51ח(160 ש"ח, 050-4176776

 שעון סווץ לאישה חדש 
לגמרי, רצועה שרשראות, רק 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח, 050-3329999

 נרות צפים מעוצבים 
לעיצוב אירועים, 6 חבילות - 
12 יח' כל אחת, הכול ב- 20 
ש"ח! חנוכיה יפהפייה חדשה 

לגמרי 2 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)50-51ח(052-3186268

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-02/18(הולמת, 050-4112499

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות מטפלות, משרה 
מלאה/חלקית וגננת וכן 

לצהרון גננת וסייעת, תנאים 
_____________________________________________)45-52(טובים!! 050-7884864

 לאריקס טוסט בשר 
ובורגרים, דרושים עובדי דלפק 

_____________________________________________)47-50(רציניים, 050-9755999

ייצוג עובדים בגביית שכר עבודה ופיצויי פיטורים
ממקום עבודה שנסגר / בפשיטת רגל / חדל פרעון.

הוצאה לפועל - אכיפת פסקי דין ופסקי בוררות.

ייצוג חייבים -  מחיקת חובות, הסדרי חוב וצווי הפטר.

אריאל כוכבי, משרד עו"ד | טל':  052-8631264







לרו”ח בתל אביב דרוש/ה

מנהל/ת 
חשבונות

ניסיון קודם בחשבשבת 
ומשכורות במשרד מנהלי 

חשבונות/רו”ח
תחבורה נוחה

פקס: 03-5607320
avnerg@avner-gilboa.com

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

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

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 לפנימיה לבנות בגאולה 
י-ם, דרוש עוזר-טבח, נשוי, 

052-5867722, פקס: 
153-525594806)47-50(_____________________________________________

 עובד למזנון חלבי במרכז 
ב"ב לשעות ערב/לילה + שישי 

_____________________________________________)47-50(ומוצ"ש, 052-7629533/4

 למעון בפ"ת דרושה: 
מטפלת/גננת, תנאים מעולים 

_____________________________________________)47-50(למתאימות, 050-8342228

 לאמישרגז ב"ב, 
דרושה פקידה לשעות 

מפוצלות, 8:00-13:00, 
 ,16:00-19:00
054-5237327)47-50(_____________________________________________

 למעון איכותי בשיכון 
ה', דרושה מטפלת מצויינת 

מ.מלאה, סביבת עבודה 
_____________________________________________)47-50(נעימה, 052-7626309/10

 דרושים אנשים 
רציניים לחברה בין לאומית 
בהתרחבות בישראל במגזר 

החרדי לעבודה מהבית, 
מתאים כהכנסה נוספת, אין 
צורך בנסיון קודם, מקומות 

_____________________________________________)47-50(מוגבלים, 050-2250003

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנלהלה חרדית(, דרושות 
סייעות למ.מלאה/חלקית, 

מ- 7:30-16:45, שעות 
גמישות, קרוב לב"ב, 

ת.מעולים למתאימה, 
054-2391308)47-50(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בבסר 4, 
דרושה מזכירה לשעות 
צהריים - אחה"צ, קו"ח:
gellinek@gellingk.co.il)47-50(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן לגילאי 
4 עם נסיון, יר"ש, מסורה 

_____________________________________________)47-50(ונאמנה, 050-4146721

 דרושה תקציבאית 
להפקת אתרים לחברה 

גדולה בב"ב, חובה הבנה 
בגרפיקה וחווית משתמש 

של אתרים. ק"ח למייל: 
jobs@kidumplus.co.il

פקס: 074-7174070.
_____________________________________________)47-50(טלפון: 072-3902280

 לחברת נקיון באזור גני 
תקווה, דרושים עובדים/ת 
לעבודה מסודרת לשעות 

7:30-16:30 במוסדות 
חינוך, תנאים טובים, 

052-3272220)47-50(_____________________________________________

 התפנה בחור בעל 
קורא קול טוב לשבתות, 

054-6337121)47-50(_____________________________________________

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 למעון פרטים ומקסים 
בפ"ת דרושה עובדת לשעות: 
14:00-17:00, תנאים הולמים 

למתאימה, לפרטים: 
058-4457040)48-51(_____________________________________________

 דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני-ברק, בעלת 
יכולת קידום וייעול מערך 

הטלמרקטינג, תנאים מעולים 
למתאימות, ק"ח למייל: 

fraidi@haverim.org.il)48-14/18(_____________________________________________

 למיזם חדש בינלאומי 
בתחום השיווק, דרושים 

חרדים רציניים מאזור המרכז, 
אפשרות כהכנסה נוספת, 

אין צורך בנסיון, הדרכות ע"י 
החברה. לגברים: 

058-4115265. לנשים: 
052-8706565)48-51(_____________________________________________

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, 
דרוש נהג אוטובוס, 

תנאים טובים מאוד! 
 ,054-847605
03-6714801)48-51(_____________________________________________

 דרושים/ות מאתרי מידע 
למשרה מלאה/חלקית, דרוש 
ידע בסיס באינטרנט, אין צורך 
בנסיון קודם, בסיס + בונוסים, 

שכר ממוצע: 6,000 ש"ח, 
jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל

_____________________________________________)48-51(בציון משרה 998

 למשרד עו"ד בב"ב העוסק 
בגבייה בתחום הראשויות 

המקומיות, דרושים/ות 
פקידים/ות, העבודה במשרה 
מלאה/חלקית, שכר ממוצע 
7,500 ש"ח, תנאים מעולים 
למתאימים/ות, קו"ח למייל:
jobs@aeh.co.il או לפקס:

_____________________________________________)48-51(03-6186181 בציון משרה 998

 דרושים/ות מאתרי מידע 
למשרה מלאה/חלקית, דרוש 

ידע בסיסי באינטרנט, אין צורך 
בנסיון קודם, בסיס + בונוסים, 

שכר ממוצע: 6,000 ש"ח, 
קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il בציון משרה 
9988)48-51(_____________________________________________

 דרוש נהג עד ומעל 15 
טון למשרה מלאה במרכז, 

054-4550099)48-51(_____________________________________________

 לגן בוטיק בפ"ת, 
סייעת לתינוקיה וגננת 
לגילאי 1.5-2, מנוסות 

)ללא נקיונות(, 
052-3600817)47-50(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת 

ערב, בעמותה גדולה בב"ב, 
דרושות נציגות טלפוניות 
מקצועיות ומנוסות, שכר 

גבוה למתאימות + בונוסים, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 

נכנסות ויוצאות, לפרטים: 
052-5540334)48-7/18(_____________________________________________

 לחברת בניה מצליחה 
)קבלנים רשומים(, דרוש איש 

מכירות תותח!!! יד ונסיון 
בתחום הבניה חובה, שכר 

ותנאים הולמים למתאימים, 
העבודה מול לקוחות פרטיים 

ומוסדיים בכל רחבי הארץ, 
קו"ח למייל:

building.g.ltd@gmail.com)47-50(_____________________________________________

 אדם רציני מעוניין 
_____________________________________________)48-50(בעבודות נקיון, 055-6672036

 דרושות טלפניות 
לטלמרקינג בבני-ברק שכר 

גבוה למתאימות + בונוסים, 
כושר ביטוי ושכנוע חובה, 

053-3165058)49-51(_____________________________________________

 דרוש נהג ג/1c זריז 
ונמרץ לחלוקת לילה, 5 לילות 

בשבוע )ללא חמישי בערב(, 
כ- 9 שעות כל ערב, תחילת 

עבודה בשעה 20:00, משכורת 
10,000/11,000 ש"ח, יציאה 
מסגולה-פתח תקווה, הגעה 

_____________________________________________)49-50(עצמית, טלפון: 050-3404072

 דרושה מטפלת/גננת 
אחראית ומנוסה למשרה 

מלאה/חלקית תנאים טובים 
_____________________________________________)49-50(למתאימות, 054-8487716

 לתינוקיה בגבעת שמואל 
דרושה סייעת, לרציניות 
בלבד!! תנאים טובים, 

054-4819999)49-52(_____________________________________________

 דרוש/ה עוזרת מקצועית 
לסוכנת ביטוח בפ"ת, משרה 
חלקית, מיומנות בעבודה על 

המחשב, קו"ח:
Ayeleteshel@gmail.com)49-52(_____________________________________________

 למעון באווירה חמה 
ברמת אביב, דרושה מטפלת/

אחראית קבוצה + נסיון 
_____________________________________________)49-52(למשרה מלאה, 050-4088034

 למוסדות תורה בבני 
ברק מנהל אתר אינטרנט עם 
ראש גדול ונסיון מוכח בתחום 
אפשרויות קידום, קוח למייל: 

shiloc27@gmail.com)49-52(_____________________________________________

 לבית קפה למהדרין  
בגבעתיים, דרוש טבח, שכר 

נאה, תנאים מעולים, 
_____________________________________________)49-50ל(052-5930909

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה מלאה/חלקית בגבול 

 לישיבה בבני ברק: 1. _____________________________________________)49-52ל(ב"ב/ר"ג. חן, 050-8938869
מחסנאי ראש גדול. 2. נהג 

לישיבה לשליחויות. להתקשר 
03-6714809 ,10:00-15:00)49-52(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פתח-
תקווה, מטפלת חמה ומסורה, 
משרה מלאה, תנאים מעולים 
במיוחד + בונוסים למתאימה, 

052-7144468)49-52(_____________________________________________

 בעלת נסיון בשירות 
ומכירה טלפונית? בעלת 

כושר שכנוע? אנחנו מחכים 
לך למשמרת ערב, שכר גבוה 

_____________________________________________)49-50(למתאימה, 050-2436777

 דרוש איש/ת שיווק 
למקומון בירושלים )לרגל 

פתיחת העיתון הנוסף(, תנאים 
מעולים למתאימים/ות, קו"ח 

למייל: 
michal5050@etrog.net.il

_____________________________________________)49-50(לפקס: 1532-5717271

 למשרד רו"ח בב"ב, דרושה 
מנהלת חשבונות, אפשר ללא 

נסיון, קו"ח לפקס: 
03-6763760)49-50(_____________________________________________

 דרושה משפחה לאומנה, 
בתשלום, באזור בני ברק, לבני 

_____________________________________________)49-51(7 ו- 9, 054-5673520

 דרושים עובדים למאפיית 
מצות באיזור המרכז

_____________________________________________)49-52(050-4116523 עקיבא

 ל"פרפרים" דרושים 
מנהלות עם נסיון, שכר 

גבוה למתאימות + 
בונוסים, 

_____________________________________________)49-52ל(050-8266772, רחלי

 מסורה ואחראית מעוניינת 
לסייע למבוגרים לא סיעודיים 

_____________________________________________)49-50ח(כולל לינה, 052-3165160

 תלמידה מעוניינת 
להתגורר אצל זקנה )עדיפות 
לאמריקאית( בתשלום סמלי, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4131988

 בחור חרוץ ואמין בעל 
נסיון מחפש עבודה בתחום 
המכירות בירושלים, קיוסק, 
חנות מאפיה, אפשרי בערב, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7163334, 054-7933828

 מעונין לנקות חדרי 
מדרגות ובתי כנסת, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7137135

 מדריך בפנמיה - אברך 
יר"ש התפנה לשמש כמדריך 
לילה בפנמיה, 050-4188322

_____________________________________________)49-50ח(

 מעונין לעבוד בסוכנות 
נסיעות חרדית תמורת שכר 

_____________________________________________)49-50ח(סמלי, 052-7686812

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת  למשרה 
מלאה. התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ.

  jobs@aeh.co.il קו"ח למייל
או לפקס: 03-6180638 בציון 

משרה 1018 דרישות:
זמינות מיידית ידע ביישומי 
מחשב - חובה ראש גדול, 
מוסר עבודה גבוה. ניסיון 

במזכירות יתרון יחסי אנוש 
מעולים המשרה מיועדת 

_____________________________________________)50/51(לנשים וגברים כאחד

 לעזר מציון בבני-ברק 
לפרויקט זמני דרושות 

טלפניות למשמרות 
בוקר/ערב, תנאים 

מצוינים למתאימות, 
_____________________________________________)50-51(לפניות: 052-5808957

 לעזר מציון בני-ברק 
לפרויקט זמני דרושה 

אחראית משמרת - עם 
נסיון בלבד למשמרות 

בוקר/ערב, תנאים 
מצוינים למתאימות, 

_____________________________________________)50-51(לפניות: 052-7140210

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים, 052-6391018, 
052-3391017)50-1/18(_____________________________________________

 למפעל תפילין בב"ב, 
דרושים עובדים חרוצים 

)וירא"ש(, עדיפות לבעלי 
_____________________________________________)50-1/18ל(רקע טכני, 054-8409148

 לחנות חליפות גברים 
יוקרתית בב"ב דרוש מוכר 

עם נסיון בלבד, תנאים 
טובים, 

052-7998010)50-2/18(_____________________________________________

 ל- forever רציניים 
ועקביים לעבודה מאתגרת, 
ליווי צמוד ממנכ"ל החברה, 

050-4123036)50-51(_____________________________________________

 דרושה עובדת למשק בית, 
פעמיים בשבוע, באזור רח' 
_____________________________________________)50-50(בר-אילן, י-ם, 054-8455040

 לדפוס בבני-ברק דרוש 
עובד רציני, ראש גדול ויכולת 
לעבוד בלחץ, תנאים טובים, 

_____________________________________________)50-01ל(052-7498025

 דרוש איש אחזקה במרכז, 
רקע חשמלי/מכני + רשיון 

_____________________________________________)50-51ל(נהיגה, 03-6160186

 לסוכן ביטוח פקיד/ה 
לעבודה מהבית, לתיאום 

פגישות ועבודה פקידותית, 
שעה ביום, 2,500 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(קריירה, 072-22-222-62

 למרפאת עיניים 
בירושלים פקיד/ה למענה 

למטופלים, זימון תורים, ועוד. 
45 ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)50-50(_____________________________________________

 למשרד בתחום הנדל"ן 
בבני-ברק מזכיר/ה לניהול 

משרד, עבודה משרדית נוחה, 
שעות נוחות, 8,000 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50(קריירה, 072-22-222-62

 למוקד קשרי לקוחות 
בב"ב נציגות למשרת אם, 

מוקד מהדרין!!! שכר גבוה 
ותנאים מעולים, לפרטים: 

073-25-90-300
JOBS@bereshit-hr.co.il)50-50(_____________________________________________

 לחברה בקרבת ב"ב, בק 
אופיס במשרה מלאה, 6,500 
ש"ח, מיומנות מחשב חובה, 

לפרטים: 073-25-90-300
JOBS@bereshit-hr.co.il)50-50(_____________________________________________

 בואי ללמוד את תחום 
הביטוח בחברה גדולה באזור 

ב"ב, שכר גבוה ותנאים 
מעולים, הכרת המחשב חובה! 

לפרטים: 073-25-90-300
JOBS@bereshit-hr.co.il)50-50(_____________________________________________

 עבודה זמנית לחודש וחצי 
בשכר גבוה מאוד! בחברת 
ביטוח בקרבת ב"ב, נציגות 

לחידוש פוליסות, סביבה 
נפרדת-נשים בלבד, הכרת 

מחשב חובה, לפרטים: 
073-25-90-300

JOBS@bereshit-hr.co.il)50-50(_____________________________________________

 למוסד תורני בבני-ברק 
דרוש עובד נקיון ל- 3 שעות 

אחה"צ, לפרטים: 
03-5779500)50-51(_____________________________________________

 לחב' נקיון דרושים/ות 
למשמרות בוקר/צהרים/ערב 

לב"ב והסביבה, 
054-5888747 ,052-7646401)50-01/18(_____________________________________________

 במיידי!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)50-53(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני 
למאפיה בפ"ת לעבודת 

יצור/אריזה, משרה 
חלקית/מלאה - העבודה 

במשמרות, 
_____________________________________________)50-51ל(054-7708222

 דרושים למפעל באזור 
המרכז, 1( נהג משאית עם 
רשיון מעל 12 טון. 2( עובד 

מעדניה אפשרות לפנסיונר/ית 
בימי חמישי ושישי, 

052-8535523)50-1/18(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
מנוסה לתינוקיה, משרה 
מלאה, תנאים מעולים, 

_____________________________________________)50-01/18ל(050-7250631

 למעון יום שיקומי בב"ב 
דרוש/ה אח/אחות למשרה 

_____________________________________________)50-50(חלקית. נועה, 052-3883661

 למשרד יועץ מס במגדלי 
בסר מזכירה/פקידת גבייה עם 

נסיון, שליטה טובה בתוכנת 
אופיס, ידע בביטוחי חיים - 

יתרון, קו"ח:
korotgviya@gmail.com)50-52ל(_____________________________________________

 בב"ב להוסטל "עזרה 
למרפא" לאנשים עם 
פיגור שכלי, דרושים 
מטפלים במשמרות 

)עבודה מועדפת(, מדריך 
תעסוקה )נסיון קודם - 

יתרון(, לפרטים: 
052-7650600. פקס: 
073-2229988. מייל:

baitlachaim@ezra-lamarpe.org)49-51(_____________________________________________

 למשרד מהנדסים 
בגבעת שמואל, דרושה 
מזכירה, שליטה מלאה 

באופיס. קו"ח:
secjob2018@gmail.com)50-51(_____________________________________________

יואל (חב“ד)

אש ה‘ 
הולך

058-3275870

 לגני חב"ד בצפון ת"א 
דרושות מטפלות, סייעות, לגן 
בנות. אפשרות לחצי משרה/
_____________________________________________)50-51(משרה מלאה. 054-4603243

 לאולמי רויאל בבני ברק 
דרוש איש תחזוקה עם ראש 

גדול תנאים מעולים. לפרטים: 
052-7183803)50-01(_____________________________________________

בב“ב להוסטל ”עזרה-למרפא“ לאנשים עם פיגור שכלי 
דרושים

לפרטים: 052-7650600
baitlachaim@Ezra-Lemarpe.org :מייל

מדריך תעסוקה (ניסיון קודם - יתרון)
מטפלים במשמרות (עבודה מועדפת)

פקס: 073-2229988

 בחור רציני מעונין לנקות 
חדרי מדרגות ובתי כנסת, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(054-8460840

 מורה פרטית מקבלת 
תלמידות להכנה לחוצים 

ולבגרויות במקצועות העברית, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7102072

 בחור ישיבה כשרוני בעל 
הסבר טוב, מעונין ללמד נער, 
בחור, ילד, גמרא וכד', 35 ש' 
לשעה בירושלים אזור מקור 

_____________________________________________)50-51ח(ברוך, 052-7658827

 מעונין לעבוד בקיוסק או 
בחנות ממתקים, נסיון רב, 
בירושלים, 054-7933828, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7163334

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7633316

 לחנות תכשיטים בב"ב, 
דרושה מוכרת, נסיון במכירות 

חובה!
3193338 @gmail.com)50-51(_____________________________________________

 לחברה פיננסית, מתאמת 
פגישות בב"ב, 4 שעות, 

054-9474755 ,12:30-16:30)50-51(_____________________________________________
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