
י”ב - י”ד בחשון
תשע”ח           

1-3/11/2017

 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(_____________________________________________

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■








■









■







■















דלתון

■









■









■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
ם

אי
קור

 1,000,000
0

3
-6

1
6

2
2

2
8

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
למכירה

 "הובלות המרכבה"  
055-6688870 ,052-7117676)50-45/17(_____________________________________________

בית שמש

אלעד

■ 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בנחמיה, דופלקס, ק"ג 
ו- ק"ד, 6 חד', לא מעלית, 

משופצת, עורפית, 
2,100,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 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)43-43(_____________________________________________

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, 
2,370,000. 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(_____________________________________________

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

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

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

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

 באזור חזוון איש 
בעש"ט, 3 חד', ק' 2.5, 
אפשרות להרחבה ובניה 

על הגג, אפשר להגיע 
ל- 270 מ', ניתן לפצל 

ולעשות טאבו משותף, 
2,220,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

לתוספת בניה + גג ענק, 
יש גם כניסה נפרדת לגג 
מחדר המדרגות + חניה, 
3,000,000 ש"ח. בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

850,000 ש"ח.
_____________________________________________)43-43(תיווך יעקב, 054-4901948

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

מעלית שבת, 7,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בלעדי, בבן אליעזר, 4 חד', 
מושקעת לחלוטין, 1,240,000. 

_____________________________________________)43-43(תיווך יעקב, 054-4901948

 לרציניים! באזור פרל 
140 מ"ר מחולקת ל- 4 חד' 
ו- 3 חד', מושכר ב- 9,000 

ש"ח + גג, 140 מ"ר מוצמד 
בטאבו, חניה + מעלית + נוף, 

2,850,000 ש"ח,
052-4480924)42-45(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 חדש! דירת החלומות! 
יחידה בקומה! 4 משופצת 

+ חדר חמישי בגג + 
אפשרות לכ- 80 מ"ר בניה 

בגג ולמרפסת פנטהאוז 
ענקית בקומה + נוף פנורמי, 

בלעדי תיווך פלוס ח.לסקר, 
03-9089201)43-44(_____________________________________________

דופלקסים

אשדוד

אשקלון

 למכירה/השכרה קוטג' 
ברובע ט', מיקום מעולה, 4 

כ"א, גינה גדולה, מיידי. תיווך, 
050-4123771)43-46(_____________________________________________

 ביהודה הלוי, 3 ח', 
מסודרת, ממוזגת, אפשרות 

לתוספת, מושכרת,
054-4966637)43-46(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 1 
מבצע עובדה, מושכרת 3,700 

נטו, מחיר 750 אלף. תיווך 
אבני דרך, משה,
054-3255667)43-43(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 3 יחידות 
דיור, שכונה ד', מושכרת בטו 
3,800, מחיר 720 אלף ש"ח. 

תיווך אבני דרך, משה,
054-3255667)43-43(_____________________________________________

 מבחר דירות מושכרות 
ומעולות לחלוקה במחירים 

שפויים בבאר שבע, התקשרו 
עוד היום. תיווך אבני דרך, 

_____________________________________________)43-43(משה, 054-3255667

 דירת 3 חדרים, 72 מטר, 
רחבת הראל, מושכרת ב- 

1,800 ש"ח, מעולה לחלוקה, 
מחיר 570 אלף ש"ח. תיווך 

אבני דרך, משה,
054-3255667)43-43(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירת 6.5 חדרים 
בק.הרצוג, חדשה + סוכה + 4 
מזגנים + תוספות,2,150,000 
ש"ח אפשרות להחלפה לדירה 

_____________________________________________)44-44(יותר זולה, 054-8402332

0548-420081

ׂ(MP3) במהירות לקבצים דיגיטליים

תיווך ש. מאירוביץ
03-5797756

0527-677625

וילה יוקרתית ומפוארת
400 מ"ר, 3 מפלסים

עם מעלית
סלון ענק, חדרים מרווחים

מרפסות ענק וגינה יפה
7.000.000 ש"ח

למכירה בבני ברק
בהר שלום היוקרתי

בלעדי

 זכות לדירה בפרוייקט, 3 
חד', בליווי שכטר אופטקנה 

נדל"ן, יש היתר בניה,
054-8407883)44-47(_____________________________________________

אחיסמך

 דירת גן בעליון, 4 חד', 
חייבת להימכר! ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן,
052-3251213)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון, הכי 
יפה וגדולה בעיר, דירת גן 6 

חד' + יח"ד מושכרת. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן,

052-3251213)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות, דופלקס 
ענק בעליון, אופ' ממשיות 
להרחבה, נוף פתוח, רציני 

למכור! ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)44-44(הנדל"ן, 052-3251213

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

יח' הורים, נוף מרהיב,
054-9422194)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות דירת 3 חד' 
בעליון, מציאה! 1,220,000 
ש"ח. ישראל אלבלינק שוק 

_____________________________________________)44-44(הנדל"ן, 052-3251213

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 3 חד' + מחסן + אופ' 
להרחבה, רק 1,320,000 ש"ח, 

052-5752500)44-44(_____________________________________________

 דירות להשקעה 
באשקלון 3,4,5 חדרים מ- 

700,000-120,000 ש"ח ניתן 
לתאם פגישות מומלץ מאוד 
ממש חם !! לתאום ופגישות

עומרי: 054-7313344
_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

וילות ובתים
 2 וילות מהממות חלום 

במחיר שפוי מומלץ לרציניים 
בלבד לתאום ופגישות
עומרי: 054-7313344

_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

 דופלקס יפה מרוחק 10 
דק מהים והפארק שכונה 

שקטה וטובה 1,100,000 ש"ח
עומרי: 054-7313344

_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

דופלקסים

+5 חדרים
 למגורים/השקעה 

5 חדרים במרכז העיר 
מומלץ!! 1,150,000 ש"ח

עומרי: 054-7313344
_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

 5 חדרים 150 מטר ענקית 
מהממת נוף חלקי לים ביניין 

בן 5 שנים, שכונת ברנע 
המבוקשת 1,700,000 ש"ח

עומרי: 054-7313344
_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

4-4.5 חדרים
 שכונת אגמים החדשה 
בניין בוטיק 147 מ"ר ארבעה 

חדרים ביניין בן 4 קומות חדש 
מהקבלן מומלץ למשפחות 

שומרות שבת 1,325,000 ש"ח
עומרי: 054-7313344

_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

 דירה מהממת בסיטי מול 
הים 4 חדרים מהממת ביופייה 
נוף נצחי רק ים !! מושקעת 

ומרווחת  1,280,000 ש"ח 
עומרי: 054-7313344

_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

 שכונת נאות אשקלון 
4 חדרים מוקפת גנים בתי 

ספר מרכז חנויות בית מומלץ 
באיזור מצויין 1,100,000 ש"ח

עומרי: 054-7313344
_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

3-3.5 חדרים
 3 חדרים מרווחת מאוד 

ושמורה 780,000 ש"ח
עומרי: 054-7313344

_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

 3 חדרים מושקעת בטוב 
טעם מומלץ לזוג צעיר/
השקעה  700,000 ש"ח

עומרי: 054-7313344
_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

 נווה הדרים 3 חדרים 
מהממת + מחסן וחנייה בית 

מושקע ברמות גבוהות
מושכר כרגע 3,200 עלות 

1,150,000 ש"ח 
עומרי: 054-7313344

_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

 ברמב"ש א נחל קישון, 
6 חד', משופצת, ממוזגת + 

יחידת דיור, חדשה, 1,700,000.  
_____________________________________________)W)44-44 נדל"ן, 052-5447405

 במתחרד, דירת גן 11 חד' 
כולל 2 יחידות דיור להשכרה, 

W .1,950,000נדל"ן,
052-5447205)44-44(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 במתחרד, בר אילן, דירת 

גן 4 חד', מפוארת + חצר 
ענקית, תנורים וכיורים כפולים. 

_____________________________________________)W)44-44 נדל"ן, 054-4502728

 ברמב"ש א', נחל מיכה, 
4 חד', קומה 2, משופצת, 

 W .1,400,000 ,מרפסת נוף
_____________________________________________)44-44(נדל"ן, 052-5447405

 בבר אילן, 4 חד' + מחסן, 
אחרי שיפוץ כללי, הכול חדש, 
1,275,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)44-44(_____________________________________________

 ברח' הגפן, 3 חד', גדולה 
)מושכרת(, 890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44(תיווך יעקב, 054-4901948

 באזור חי טייב, 140 
מ"ר, כ"א + סוכה, 

משופצת מהיסוד, מוכנה 
לחלוקה, 2,100,000 

ש"ח. תיווך,
,052-7131147
050-9777755)44-44(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי עורפית 
בשיכון ה', ק"ק, 

כ- 50 מ"ר + אופציה 
1,085,000 סופי!!! 

סופי!!! תיווך,
03-8050080)44-44(_____________________________________________

 בבנימין-אברהם, 3 חד', 
כ- 75 מ"ר, משופצת מהיסוד, 
קומה נוחה, 1,420,000. נדל"ן 

_____________________________________________)44-44(הקריה, 050-3000121

 בלעדי!! מציאה! 
בחברון, ענקית, 137 
מ"ר, ק"א, חזית, 4 

כ"א, מסודרת, מיידי + 
חניה, 2,290,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! בהר שלום 
בבנין חדש, 220 מ"ר 

במפלס אחד, מרפסת, 
כניסה פרטית בבנין 

בוטיק, דירה בקומה, 
3,500,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)44-44(_____________________________________________

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה, 
6,390,000 ש"ח.

_____________________________________________)44-44(חיים, 050-6452128

 בטאבו משותף, 85 מ"ר 
בנחל שורק, ק"ב, 1,280,000 

ש"ח 053-3111238
03-6765524)44-45(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 90 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יח"ד, 

ק"א, חזית, מושקעת, 
1,570,000 ש"ח, מיידי. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז'
052-3500040)44-44(_____________________________________________

 בתיווך בנע"ם מבחר ענק 
של דירות למכירה בתוך ב"ב 
ופ"כ, 2-3-4 חדרים, במחירים 
טובים לקונים רציניים, ליווי עד 

חתימת החוזה,
 ,054-7477054/050-5765449

_____________________________________________)44-44(מוטי

 בנידוני בגדד )ליד 
פרמישלאן(, ק"ב, בבניה בגמר 
 GN .שלד, 1,300,000, גמיש

_____________________________________________)44-44(נכסים, 054-8425797

 בבניה )שינפלד( 
בז'בוטינסקי סוקולוב, דירות 

3/ ו- 4/ 3.5/ פנטהאוז, שיווק 
בלעדי תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)44-44(_____________________________________________

 בלעדי חדש!! בהר-
השלום, בית-פרטי, 4 

מפלסים, כ- 400 מ"ר, 
נוף-מדהים, מיקום 

מיוחד + חניה, מיידית, 
5,900,000 ש"ח, 

לפרטים: "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)44-44(_____________________________________________

 בשכ' הלל היוקרתית! 
דו משפחתי, 5 חד', 135 

מ"ר + זכויות במגרש 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)44-44(מתווכים" 03-5701010

 ירד המחיר!!! 
באברבנאל, 6 חד', 145 מ"ר, 

משופצת מהיסוד + חצר, 
2,260,000, גמיש.

_____________________________________________)44-44(נדל"ן הקריה, 050-3000121

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

200 מ'. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בשיכון-ה' פנטהאוז 
מפואר, מעל 200 מ"ר.

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, דופלקס 
ענק, 5 חד' + מעלית וחניה, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)44-44(_____________________________________________

 בהבנים, דירת-גן חדשה 
מקבלן + חניה, מיידית, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בטבריה, דופלקס מפואר, 
6 חד' + חניה, 2,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בזכרון מאיר, פנטהאוז 
5 חד', יחיד בקומה! 4 

כ"א + גג מרפסת שמש 
מרוצף ומגודר, רק ב- 

2,700,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)44-44(נכסים, 050-4177750

 דופלקס בהאי גאון, 6.5 
חד', 154 מ"ר בנוי, שטח כולל 

190 מ"ר, 3,600,000 ש"ח, 
050-9707575)44-47(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא, 
דופלקס, 5.5 חד', ענקית, 

180 מ"ר, חדשה, מושקעת, 
ק"ג + מעלית + חניה + 

יחידת דיור למטה 35 מ"ר, 6 
דיירים, 3,000,000. א.פנחסי, 

03-5799308)44-44(_____________________________________________

 באזור מימון/רמב"ם, 
ד.גג, ק"ג + מעלית, 200 

מ"ר, חזית, מתאים לחלוקה, 
2,900,000 ש"ח.

"אפיק נכסים" 03-5791514,
053-3128884)44-44(_____________________________________________

 בזכרון-מאיר ד.גג, 5.5ח', 
ק"ג, חזית )בלי(, 2,400,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
,03-5791514)44-44(_____________________________________________

 באזור רמבם, ד.גג, 
מטופחת, 5.5ח' + מרפסת + 

יחידה מושכרת + חניה, ק"ג 
+ מעלית + נוף, 3,200,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)44-44(_____________________________________________

 באזור מימון, ד.גג, 
מושקעת ומטופחת, 5 ענקית, 
יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)44-44("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות בקובלסקי 
11, דופלקס 4 חדרים גדולה 

במיוחד + מרפסות, קומה 4, 
חזית, משופצת, 116 מ"ר. דוד 

_____________________________________________)44-44(גרוס רימקס, 072-3263850

 בלעדי! במנחם/
בן גוריון, דופלקס, 

כ- 190 מ"ר, ק"ד, 5 
חדרים, 4 חדרים למטה 

+ 1 למעלה וגג ענק, 
חזית, 3 כ"א + מעלית 

+ חניה, 2,380,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)44-44(_____________________________________________

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

שלישית + מעלית, 
משופצת, 3,390,000 

ש"ח. חיים, 
050-6452128)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! במרכז רייסדור 
לנדא, 5 חדרים, 120 

מ"ר, חזית, מ' שמש, 
מושקעת + סוכה, ק"ד 
+ מעלית, 2,620,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)44-44(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! בסיום בניה בפרל, 
5 חד' + מרפסת שמש, 

130 מ"ר, ק"5 + מעלית, 
חזית, נוף, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב שך 
בטאבו משותף, 7 חד', 135 
מ"ר נטו, מושקעת, ק"ג + 

מעלית + חניה, חזית, 3 
כ"א, ניתנת לחלוקה בקלות, 
2,400,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)44-44(_____________________________________________

 בהזדמנות! פרנסה 
טובה! מחולקת!! 

באבוחצירא, 5 חד', 
1,590,000 ש"ח, גמיש, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)44-44(מתווכים" 03-5701010

 בשיכון ג' בבניה, 5 חד', 
125 מ"ר, ק"א, חזית + 

מעלית + חניה + מרפסת 
שמש גדולה, 2,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור רמבם, 6.5 
חד', מפלס אחד, 170 מ"ר 

נטו, ק"ג + מעלית + מחסן 
+ מרפסת שמש, שמורה, 
2,400,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)44-44(_____________________________________________

 בשיכון ג'! 5 יפהפיה, 
חדשה! ק"ב, חזית, מעלית, 

מיידי1 2,480,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)44-44(_____________________________________________

 בעזרא חזו"א! 6 חד' 
ענקית, ק"ה + מע' + תשתית 

לחלוקה, 2,900,000 ש"ח. 
*פנטהאוז ק"ז, 260 מ"ר, 

3,450,000 ש"ח.
"אפיק נכסים" 03-5791514,

053-3128884)44-44(_____________________________________________



י”ב - י”ד בחשון תשע”ח  21-3/11/2017 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 
 בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/
השכרה 2-3-4-5 חד' + 

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת "הולילנד 
_____________________________________________)09-44(נכסים" 02-6763740

 ירד המחיר! בהרב קוק 
2.5 חד' עורפית ק"א 

אופציה לסוכה 8 מ"ר, 
לא משופצת 1,240,000 

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

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

לפרסום
03-6162228

 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,

052-7103979)37-49(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 ברש"י, 3 חד', ענקית, 
70 מ', ק"א, חזית, 

1,650,000 ש"ח. בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)29-29(_____________________________________________

 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
050-508742)39-39(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברח' ר' 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 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(_____________________________________________

 מציאה ברח' יהושוע, 
בפרוייקט גן העיר, 4 חד', 
ק"ב + מרפ' שמש, חזית 
לגינה, גדולה, כולל מחסן 
וחניה 2,500,000 גמיש. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 4 חד' גדולים יפהפיים 
ברח' חברון/הרב קוק, 

ק"ב, 85 מ"ר עם חניה, 
1,980,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)28-28(_____________________________________________

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בשד' ירושלים/חזו"א, 
4 חד' גדולים, 90 מ"ר, 

חזית עם מעלית וחניה, 
1,720,000 ש"ח גמיש, 

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

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

 4 חד' במרכז העיר, קומה 
ראשונה + 2 מרפסות, 94 

_____________________________________________)42-45(מ"ר, 054-6355073

 בעמק יזרעאל, 4 חד', 
ק"א, 115 מ"ר, מרפסת, 
מעלית, חניה, סוכה, יח' 

הורים, 1,830,000 גמיש, 
050-8898020)42-44(_____________________________________________

 לל"ת, בשיכון ג', 
4 חדרים, כחדשה, 

מושקעת ומפוארת כולל 
ריהוט, לרציניים בלבד, 

2,300,000 ש"ח,
052-4770970)42-45(_____________________________________________

 4 חד' יפיפיה בקרית 
שמואל, ק"ג בלי, מרפסת 

סוכה ענקית + נוף לכינרת 
_____________________________________________)42-45()קו ראשון(, 050-3340014

4-4.5 חדרים

 ברח' נחום, 4 חד' 
ענקיים, 120 מ', חזית, 

סלון ומטבח ענקיים, 
2,180,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

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

 באיזור החלוצים, 3 
חד', 77 מטר, שמורה, 

חזית + אופציה, רק 
1,450,000 ש"ח. תיווך, 

,052-7131147
050-9777755)43-43(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 2.5 חדרים, 
ק"א, ב- 1,150,000.

_____________________________________________)44-44(בי.א. נדל"ן, 054-8462882

גבעת שמואל

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דימונה
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 דירת 4 חדרים, משופצת 
ויפה, קומה 4 במחיר מציאה, 
רק 350 אלף ש"ח. תיווך אבני 

_____________________________________________)43-43(דרך, משה, 054-3255667

 דירת 3 חדרים, קומה 2, 
מושכרת במחיר מציאה.

תיווך אבני דרך, משה,
054-3255667)43-43(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים, משופצת 
ויפה, קומה 1 מושכרת 1,400 

ש"ח במחיר 335 אלף ש"ח. 
תיווך אבני דרך, משה,

054-3255667)43-43(_____________________________________________

 במיקום מבוקש, 3 חד', 
משופצת מהיסוד, ממוזגת, 
לל"ת, ק"ג, 550,000 ש"ח, 

052-7134905)43-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ירוחם 
 מבחר בתי קרקע במחירים 

שפויים ודירות 3 ו- 4 חדרים 
במחירים של מציאה. תיווך 

אבני דרך, משה,
054-3255667)43-43(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 דירת חדשה מקבלן, 

כניסה מיידית, 4 חדרים באזור 
הדתי במחיר מציאה, רק 680 

אלף ש"ח. תיווך אבני דרך, 
_____________________________________________)43-43(משה, 054-3255667

■ 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(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

1,900,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 5 חד', 135 מ' נטו, 
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(_____________________________________________

 באזור נורוק, 4.5 חד', 
ענקית, משופצת מהיסוד + 
מרפסת סוכה גדולה, ק"ב, 

3 כ"א, 114 מ"ר, ניתנת 
לחלוקה, רק 1,730,000 ש"ח. 

תיווך, 052-7131147,
050-9777755)44-44(_____________________________________________

 בבילו, דירת 4 ח', 90 מ"ר 
+ מזגנים וריהוט,
054-8460153/4)44-47(_____________________________________________

 בשיכון ג' אזור חזו"א 
בבניין חדש, 4.5 חד', 100 

מ"ר, ק"ב + מעלית, 3 כ"א, 
מושקעת ביותר כולל ריהוט 

חדש, 2,290,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)44-44(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב שך בבנין 
חדש, 4 חד', 100 מ"ר, ק"ג 

+ מעלית + חניה, מושקעת 
ביותר, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44(א.פנחסי, 03-5799308

 בעזרא, 4 חד', 90 מ"ר 
מחולקת ל- 3 + יחידה 

מושכרת, משופצת כחדשה, 
ק"א, חזית. א.פנחסי,

03-5799308)44-44(_____________________________________________

 ביהושוע, 4 חד', גדולה, 
100 מ"ר, ק"א, חזית, 

1,780,000 ש"ח. *באזור 
הרב שך בניין חדש, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"א + מעלית + 

חניה, 1,890,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)44-44(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רח' הרצוג, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א + מעלית, 

משופצת, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44(א.פנחסי, 03-5799308

 בלנדא! 4 יפהפיה, 
מאווררת + מ.שמש + 
י.הורים, ק"ד + מעלית 

)אפשרות למחסן(.
_____________________________________________)44-44("אפיק נכסים" 03-5791514

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
ק"ד, חזית! בבניה מתקדמת, 

1,730,000 ש"ח.
"אפיק נכסים" 03-5791514,

053-3128884)44-44(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת כחדששה 

+ חצר, 1,780,000, גמיש. 
_____________________________________________)44-44(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 4.5 חד', 104 
מ"ר + מרפסת סוכה, קומה 

נוחה, ללא, משופצת מהיסוד, 
2,170, גמיש. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)44-44(_____________________________________________

 באזור זכרון מאיר, 4 חד', 
יפה וחדשה + חניה, כ- 100 
מ', 2,150,000 ש"ח, גמיש. 

תיווך B.D.A, טל':
054-8449423)44-44(_____________________________________________

 באזור דבורה הנביאה, 
4 חד', גדולה, כ- 140 מ"ר, 
אופציה להרחבה 45 מ"ר, 

2,650,000 ש"ח. תיווך 
B.D.A, טל':

054-8449423)44-44(_____________________________________________

 באיזור פרמישלן, 
בניין חדש, ק"א, 4 חד' 

+ סוכה + מ.שמש, 
1,700,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)44-44(בועז' 054-8474843

 באיזור הראשונים, 4 
חד', 100 מ"ר, בנין חדש, 

1,650,000 ש"ח. תיווך ישוב 
_____________________________________________)44-45(טוב, 053-3145403

 בלעדי! מציאה 
בדב-גרונר בבנין-חדש, 
4 חדרים, כ- 90 מ"ר, 

ק"ד, נוף מדהים + 
מעלית, 1,660,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)44-44(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חד' + 
סוכה, ק"א, מדהימה 

ויפה, 80 מ"ר.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)44-44(_____________________________________________

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

גדול, מושקעת ברמה. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)44-44(_____________________________________________

 בהמכבים, דופלקס 4 
חד' + סוכה, ק"ד ללא, 
110 מ"ר, 1,500,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז'
052-3500040)44-44(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, מרווחת, 

מעולה + נוף.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)44-44(_____________________________________________

 מציאה! באזור ר"ע/
הראשונים בבנין חדש, 4 
חדרים + מרפסת שמש 

+ סוכה + מחסן, רק 
ב- 1,795,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)44-44(נכסים, 050-4177750

 דירת נכה: בראשונים, 
בבנין חדש, דירת נכה, 
4 חדרים + יחידת דיור 

מושכרת + אופציה 
להרחבה כולל חניה 

בטאבו, רק ב- 2,195,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)44-44(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' ליד שלמה 
בן יוסף, משופצת מאוד, 

1,390,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)44-44(_____________________________________________

 דב גרונר, חדשה 
מהקבלן, 90 מ"ר, 4 חד', 

נוף מרהיב, 1,650,000 
ש"ח. ישראל,

052-7741000)44-44(_____________________________________________

 בהבנים 21, 4 חד', 
חדשה מהקבלן, 87 מ"ר 
+ מרפסת 14 מ', חניה, 

מעלית, אכלוס בועד 
3 חודשים, 2,080,000 

ש"ח. הלל,
054-6215521)44-44(_____________________________________________

 ביצחק שדה, 4 חד', 
יחודית ומעוצבת בבנין 

חדיש, 2,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44(הלל, 054-6215521

 בלוין בבנין-חדש מקבלן, 4 
חד', חזיתית, מרפסת + חניה.

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

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

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 במימון, 4.5 חד' + 
מעלית, מרפסת שמש, 

מרווחת, 2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בהר סיני, ק"ב, 3 חדרים 
+ סוכה, חזית, מעלית, ללא 
משכנתא, 1,500,000, גמיש. 

_____________________________________________)GN)44-44 נכסים, 054-8425797

 באזור השלושה בטאבו 
משותף, 3 חד', 74 מ"ר + 

היתרים ל- 25 מ"ר, ק"ג, חזית, 
משופצת, 1,320,000 ש"ח, 

_____________________________________________)44-44(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 ברח' ירושלים, 3 חד', 
90 מ"ר, ק"א + חצר, 4 כ"א, 

שמורה, 1,800,000 ש"ח, 
_____________________________________________)44-44(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 ברמת-אהרון באזור 
הוילות, 3 ח' + אופציה, ק"ב, 

חזית, 3 כ"א, מיידי. "אפיק 
_____________________________________________)44-44(נכסים" 03-5791514

 באזור גן-וורשא, 3, 
מרווחת, ק"ב + סוכה, 

1,550,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)44-44(_____________________________________________

 באזור בן-זכאי/דסלר, 3.5, 
משופצת + יחידה מושכרת! 

2,500,000 ש"ח, גמיש.
_____________________________________________)44-44("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברמת-אהרון באזור 
הוילות, 3ח' + אופציה, ק"ב, 

חזית, 3 כ"א, מיידי.
_____________________________________________)44-44("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבנימין אברהם, 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, משופצת ויפה, 
קומה ב', 1,400,000 גמיש.
_____________________________________________)44-44(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 במימון/שמיה, בבניה, 
3 חד', 80 מ"ר, ק"ג, 

חזית + סוכה + מ.שמש 
- בית פתוח!!!! - 

למבקרים בשרדנו )הבנים 
27 ר"ג( ביום-שישי - 

כ"ב חשוון )11.11.17( 
בשעות: 10:00-11:00 - 
לל"ת! "מקסימום-נדלן"

052-2452820)44-44(_____________________________________________

 בדנגור כ- 3 חדרים, 
60 מטר, ק"ב, משופצת 

מהיסוד + אופציה 20 
מטר, פינוי גמיש, רק 

1,260,000 ש"ח. תיווך, 
,052-7131147
050-9777755)44-44(_____________________________________________

 באזור העירייה, 3 חד', 
100 מטר, ק"א, משופצת 

מהיסוד + יחידת הורים 
+ ש"כ + אופציה, רק 

1,750,000 ש"ח. תיווך, 
,052-7131147
050-9777755)44-44(_____________________________________________

 בדוב גרונר, 3 חד', 
ק"ב, כ- 75 מטר, שמורה, 

רק 1,370,000 ש"ח. 
תיווך, 052-7131147,

050-9777755)44-44(_____________________________________________

 באבוחצירא, 3 חד', 
משופצת מהיסוד + אופציה 

גדולה, 1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. הזדמנות 
שלא תחזור, באברבנאל, 

מעלית, חניה, מיקום מצויין, 
050-6925400)44-44(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3.5 חד', 
כ- 80  + אופ', 3 כיווני אוויר, 

1,450,000. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)44-44(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3חד', 
כ- 75 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

קומה נוחה, 1,420,000.
_____________________________________________)44-44(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 3.5 חד' + גג 
בטון בנוי חלקי, 2,470,000. 
_____________________________________________)44-44(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 באזור אלישע, 3.5 ח', 
כ- 75 מ"ר, יפה ומוסדרת + 

סורגים, 1,750,000 ש"ח.
B.D.A, 054-8449423 44-44(תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות! בנויפלד, 
3 חד', שמורה ומסודרת, 

חזית, אופ' ענקית לבניה. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)44-44(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי! 3 
חד', קא', חזית, תוכניות 

להרחבה! "אביחי - 
_____________________________________________)44-44(מתווכים" 03-5701010

 בבלעדיות, בבורוכוב 14, 
דירת 3 חדרים, ק"ק, גדולה, 

כ- 100 מ"ר + חצר גדולה. דוד 
_____________________________________________)44-44(גרוס רימקס, 072-3263850

 בלעדי בטרומפלדור, 
3 חדרים, כ- 50 מ"ר, 
ק"ג + אופ' )רעפים(, 

1,210,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! בפלמ"ח, 3.5 
חדרים, שמורה, 87 מ"ר 
)אפשרות להפוך ל- 4(, 
חזית, ק"ב + אופציה 

לסוכה, 1,450,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)44-44(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חדרים, מסודרת 

ושמורה, ק"ד, מוארת, 
נוף + אופ' בגג )בטון( 

ובצד, 1,380,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)44-44(_____________________________________________

 בלעדי - מציאה 
בהרצוג קרוב לטבריה, 
3 חדרים, ק"ק, כ- 80 

מ"ר + חצר גדולה 
20 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! באזור דב 
גרונר, 3 חדרים, 65 

מ"ר, משופצת ומושקע 
מהיסוד, ק"א + אופ' 

להרחבה בצד של 
20 מ"ר, 1,350,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)44-44(_____________________________________________

 באזור החלוצים, 3 
חד', ק"ב, 75 מטר, 

שמורה, חזית, 2 כ"א + 
אופציה, רק 1,470,000 

ש"ח. תיווך, 
,052-7131147
050-9777755)44-44(_____________________________________________

 בצייטלין, 3 חד', 65 
מ"ר + סוכה, 1,450,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)44-44(_____________________________________________

 במרום שיר, 3.5 חד', 
גדולה ומשודרגת, נוף 

מדהים! + חניה ומחסן 
מושכר + יחידת הורים, 
רק ב- 1,930,000 ש"ח, 

גמיש. להב נכסים,
050-45177750)44-44(_____________________________________________

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

קרקע, מיידי. "רי/מקס" - 
_____________________________________________)44-44(משה דסקל, 050-5926021

 בלעדי, 3.5 ח' בטאבו 
בפ"כ במתחרדים, בניין מסודר 

+ חניה, 1,400,000. תיווך 
_____________________________________________)44-44(אלטרנטיב, 054-5500263

 בהרצוג, 3 חד', 80 
מ"ר, קומת קרקע + חצר 

כ- 30 מ' )לא בטאבו(, 
1,500,000 ש"ח. ישראל, 

052-7741000)44-44(_____________________________________________

 בהרב קוק, 3.5 חד', 
שמורה + מעלית +חניה, 

מיידית, 1,900,000.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בעלי-הכהן, 3 חד', 3 כ"א 
+ מעלית, מיידית, 1,490,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 באזור ויז'ניץ, 3.5 חד' + 
אופציה להרחבה, 1,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 מציאה, 2.5 חד', ק'א, 55 
מ"ר + היתרים ל- 55 נוספים, 
רק 1,490,000 ש"ח. 'הראשון 

_____________________________________________)44-44(בתיווך" 054-3050561

 בטבריה, 2.5, משופצת 
קומפלט, קומה נוחה, 

1,430,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)44-44(_____________________________________________

 בדמי-מפתח בזכרון-מאיר, 
2 גדולה, ק"א, 1,000,000 

ש"ח )לא ללוקחי משכנתא(. 
_____________________________________________)44-44("אפיק נכסים" 03-5791514

 בהזדמנות!!! בפלמ"ח, 
2.5 חד', כ- 65 מ"ר, קומה 
נוחה, רק 1,260,000. נדל"ן 

_____________________________________________)44-44(הקריה, 050-3000121

 תיווך, 2.5 חדרים, 
משופצת באזור אברבנאל, 
קומה אחרונה + אופציה 

גדולה, כ- 70 מ"ר, 1.3 מליון, 
הקודם זוכה.

 ,054-7477054/050-5765449
_____________________________________________)44-44(מוטי

 בלעדי, 2.5 ח' בז'בוטינסקי 
במתחרדים, קומה ג' גג 

רעפים, 84 מטר, 1,220,000 
ברוטו. תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)44-44(_____________________________________________

 בהנגב, 2.5 חד', מרווחת, 
משופצת מהיסוד, חזיתית, 

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בהרב קוק בבנין-חדש, 
2.5 חד', חזיתית, 1,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בדנגור, 2 חד', משופצת 
+ אופציה בגג-בטון, חזיתית, 

1,270,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)44-44(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 2.5 חד' 
משופצת + אופציה עם 

היתרים, 1,220,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)44-44(_____________________________________________

 ביונתן, 3 חד' ענקית, 
ק"א, חזיתיתך, 1,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)44-44(_____________________________________________

 ביהודית! 2 משופצת 
כחדשה *למשקיעים! 

בז'בוטינסקי, 2.5, 
עורפית ושקטה. 

*ביואל, 2.5 משופצת. 
*בסמטאות הרב שך, 2 
חד' כחדשה + מעלית 

"אלוני נכסים"
052-7610603)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
2.5 + מרפסת 64 מ"ר, 
מושקעת, אופ' לעוד 40 

מ"ר. 'אפיקי-נדלן-בועז'
050-4156080)44-44(_____________________________________________

 בלעדי!! בטבריה, 
2.5 חדרים + מרפסת, 

ק"א, 60 מ"ר, משופצת 
ומושקעת, 1,430,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)44-44(_____________________________________________

 ברמבם, 5.5 חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית + חניה, 
3 כ"א, קו'1. "רי/מקס פ"ת - 

_____________________________________________)44-44(משה דסקל, 050-5926021

 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 

ממ"ד. "רי/מקס פ"ת - משה 
_____________________________________________)44-44(דסקל, 050-5926021

 ברימון, קו' 12, 4 חד', הכי 
גדולה 118 מ"ר + נוף.

"רי/מקס פ"ת - משה דסקל, 
050-5926021)44-44(_____________________________________________

 וילה במתחרדים חזיתי + 
נוף + גינה - מטופחת, מגרש 

370 מ"ר, 950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44(ידידיה, 052-7166160

וילות ובתים

 בשזר המבוקש, דירת נוף 
פנורמי לכינרת, משופצת, 

4.5 חד', ק"ב, כיוונים טובים, 
860,000 ש"ח. ידידיה,

0527-166-160)44-44(_____________________________________________

וילות ובתים
 ברמות ג': קוטג' 5 + 

חצר פרטית 25 מ"ר, חלל 45 
מ"ר ליחידה, אזור מבוקש, 

2,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 6 
)155 מ"ר( משופץ, נוף, גישה 
נוחה, 2 כ"פ, חצרות פרטיות, 

2,490,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-זרחי: קוטג' 6 
משופץ + מחסן 25 מ"ר, 
גינה 100 מ"ר, נוף, גישה 

נוחה, 3,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים
 בשומרי אמונים 

4 חדרים מושקעת , 
ממ"ד, מעלית, תוספות . 
2,190,000 . בלעדיות א. 

_____________________________________________)44-44(נכסים 058-3282555

 למכירה בעידו הנביא 
דירת 4 חדרים 4 כ"א 2 

מרפסות , מחסן , רק 
1,920,000. בלעדיות א. 

_____________________________________________)44-44(נכסים 058-3282555  ר' עקיבא 3 חדרים בטאבו 
משותף 1,250,000 גמיש 

תיווך-ישוב-הארץ,
 052-7168090 03-8007000)43-43(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
03-6162228

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-48/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

  מגוון הצעות שידוך 
למגזר החרדי והדתי רווקים/ות 
ופרק שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-46/17(_____________________________________________

שיפור הראייה

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-17/18(_____________________________________________

 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-14/18(_____________________________________________

הובלות והסעות

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

055-6688870)50-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

מכירת רכבים
הונדה

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-36/18(_____________________________________________

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

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

השכרת רכב

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

0722-777-200)50-03/18(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

הזמנות ארצי:
077-40-900-70)36-36/18(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)35-47/17ל(052-2514960

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-28/18(לחתונות 0525-778544

צילום אירועים

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-46/17(ירושלים(

מטבחים

 בעז"ה- תיקוני נגרות 
החלפת צירים דלתות 

ומסילות, עבודה יסודית, 
וותק 25 שנה. 

_____________________________________________)39-47(050-2340973 - אילן

נגרות

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-10/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-39/18(_____________________________________________

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

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

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

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

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

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-51/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

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

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

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-13/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-2213887 050-5278881)34-17/18(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-46(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-24/18(קבוצות, 058-7506090

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-07/18(_____________________________________________

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-44(_____________________________________________

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-36/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-37/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה!! מומלץ, 

052-7153475)41-44(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/18(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

סובארו

מיצובישי

קרייזלר

 הונדה ג'אז היברידית, 
2012 יד שניה מפרטית, 

תצרוכת דלת 1:20, 
74,000 ק"מ, רכב שמור 

מאוד, טסט עד 1/18, 
מרחובות,

054-4447613)42-45(_____________________________________________

 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע, מטבח 

תחתון + עליון עד 2 מטר, 
עם שיש וכיור מסנדביץ + 

הובלה והתקנה, 3,200 ש"ח, 
053-9570860)42-46(_____________________________________________

פטרת הציפורן
 האבקה שנמכרת בחו"ל 

מחוללת פלאים, מרפאה 
לגמרי מפטרת הציפורניים, 

055-6610818)42-45(_____________________________________________

טבריה

 "חופשה במרומים" צימרים 
לזוגות + בריכה מחוממת 

מוצנעת + ג'קוזי + מטבחון 
מאובזר + נוף, בקרבת ביה"כ 
053-7707020 050-3770300)22-22/18(_____________________________________________

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

תאריכים, אחרונים לבין 
הזמנים, מבצע!!!

3 לילות סופ"ש,
1,500 ש"ח בלבד,

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-05/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-06/18(מדהים, 052-7170576

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

050-4121032
052-7606968)05-07/18(_____________________________________________

יבניאל

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-52/17(_____________________________________________

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-24/18(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-02/18(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

כלנית
 סוויטות מפוארות

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

_____________________________________________)24-46(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים מהדרין, 
לשבתות חתן, גיבוש ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

050-4153074 052-3540874)35-50(_____________________________________________

מושב גורן

 חדרי אירוח על בסיס יומי, 
150 ש"ח ליחיד. חודשי -

מ- 1,700 ש"ח כולל הכול. 
לזוג - 2 לילות - 500 ש"ח, 

מבצעים לחגים! -
052-2634477 ,052-3224835)36-40/18(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-09/18(15 איש, 052-7164243

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-37/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-50/18(נוף, 055-6678585

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-11/18(השקה!! 052-7134905

 שלוש יחידות דיור עם חצר 
מתקנים, דשא, גג עם נוף, גם 

לקבוצות ויחידים. 
054-8450432)39-43(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה( *ד6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

ספסופה
קמפוס מסודר

במרכז הארץ
לאירוח בשבתות

לפרטים:

050-4115114

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

בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/18(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-29/18(_____________________________________________

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-46/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-36/18(_____________________________________________

נתניה
 וילת נופש כ- 150 

מ"ר מהחוף נפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בתי 
_____________________________________________)25-50(כנסת, 052-6460451

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-37/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-08/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-25/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-15/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)37-37/18(_____________________________________________

 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

לנופש זוגי בצימר המערה... 
050-5990545)42-45(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים! מזוג ועד 35 

נפש, ברכה, ג'קוזי, 250 
ללילה, 055-6697474

todatoda.co.il)43-46(_____________________________________________

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-02/18(_____________________________________________

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

_____________________________________________)54-07/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-34/18(_____________________________________________

מירון

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/18(_____________________________________________

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-50/17(_____________________________________________

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

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

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות. 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-29/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-25/18(_____________________________________________

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-25/18(_____________________________________________

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-15/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

סיטרואן
 סטרואן c4 - במצב מצוין, 

2013, 7 מקומות,
054-4502787)43-46(_____________________________________________

 קרייזלר וויאג'ר 2006 
אוטומטי 7 מקומות, יד שניה, 

125,000 ק"מ במצב חדש, 
37,000 ש"ח ניתן להחלפה על 

_____________________________________________)43-44(רכב קטן, 054-7514784

הלוואות ומשכנתאות

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

 "משכנתא יועצים" - 
אישור וייעוץ למשכנתאות 

והלוואות, חסכון ממוצע 
של 100,000 ש"ח.

,058-4305321
02-5646563

www.mashkanta-
yoatzim.co.il)42-2/18(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם,

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

יעוץ ועזרה
 אהרון שכטר מטפל 

זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 
דכאונות, התמכרויות, 

_____________________________________________)43-2/18(כפייתיות וכו', 052-7660908

 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לטיפול וייעוץ 

בבעיות שלום בית, 
קליניקה לגברים, נשים 
_____________________________________________)43-2/18(ולזוגות, 050-5870353

מחשבים
 נייח מחודש, 

משחקים, סרטים, 
אחריות, מסך דק, 700 

_____________________________________________)39-51(שקל. 054-4543701

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

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

050-7801545)29-29/18(_____________________________________________

נקיון
 "סמייל and קלין" 

שרות נקיון מבריק ומקצועי 
למוסדות, משרדים, בניינים, 

053-9318155)43-50(_____________________________________________

"חברת ניקיון העיר"
אזור המרכז
מנקים הכל:

בתי כנסת, גני ילדים, בתי ספר, 
בנייני מגורים

כולל
חומרים

המלצות בשפע! עובדים מסורים!
נסיון מעל 5 שנים

050-9275777 | 073-7320899

קורסים
 קורס להכשרת יועצי 

משכנתאות ייחודי לנשים 
_____________________________________________)43-46(בלבד! 050-7626979

 "ברכת יוסף" - שידוכים 
עבור גילאים 30-40 למגזר 

הדתי והחרדי, 050-5559877, 
03-9643668)43-46(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

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

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-15/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)34-34/18(_____________________________________________

 סוויטה מפוארת 
ומפנקת+ ג'קוזי ודירת אירוח 
ל- 10 נפשות+ בריכת שחיה 

_____________________________________________)39-50(ביישוב דתי. 050-6901390

גליל עליון

בר יוחאי

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-13/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-10/18(- "צימר דן" 058-7736573

 דירת נופש, 3 חד' + 
מרפסת, מרווחת מאוד באיזור 
חרדי, לזוגות בלבד, לשבתות 

וחגים, 052-7171288,
055-6786708)44-03/18(_____________________________________________

 הונדה סיוויק. שנת 
2005. טסט ל-3 חודשים. 

מחיר: 16,000 ש"ח רכב שמור 
ובמצב מכני נדיר. לא רואה 

מוסך. חסכוני. גמיש אך ורק 
במעמד קניה. יעקב

058-6000419)44-47(_____________________________________________

 מיצובישי כריזמה 2003 
אוט', טסט לשנה, 140,000 

ק"מ, 8,500 ש"ח,
054-9919718)44-44(_____________________________________________

B-4 , מודל 2000, במצב 
מצוין, 7,000 ש"ח, טל' 
בעבודה: 08-9272909, 
_____________________________________________)44-47(במסרון: 058-4058420

 "הסעות יאיר" עד 20 
מקומות בכל רחבי הארץ, 

רכבים מפוארים.
_____________________________________________)44-46(יאיר: 054-7420580

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

חסד
 למשפחה נזקקת מאור 

יהודה, דרוש מזון לסופי שבוע, 
לפנות לאילן )איש קשר(, 

054-6339801)44-47(_____________________________________________

 צילום והסרטת אירועים 
ברמה גבוהה ובמחירים נוחים, 
_____________________________________________)44-51(נסיון רב. סהר, 052-7695234

 בס"ד "שידוכי הפסגה" 
פותחים שנה חדשה

_____________________________________________)44-45(במזל-טוב, 050-4149200

מבצע!
השכרת רכב

מבצע חורף
החל מ- 2,000& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ כולל מע"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599
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לפרסום
בלוח

03-6162228

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

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

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

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

תינוקות

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

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

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

 למכירה ממש כמו 
חדש, עגלת סילבר קרוס 

היוקרתית, ייבוא מאנגליה עם 
שלדת אלומניום יצוקה ובולם 

זעזועים, רק 1,800 ש"ח, 
052-7773526)42-43(_____________________________________________

 מיטת תינוק 400 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-8423405

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(052-7676969

 עגלת טיולון במצב מצוין, 
צבע כחול + בז', 120 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-3419552

 לול מעץ לתינוק + מזרון, 
מצב טוב, 120 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-3419552

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע כהה, מצב כמו חדש, 

340 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 טיולון ציקן 80 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 שידת החתלה, צבע לבן 
כמו חדש, שווה לראות, 250 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-5737813

 מיטת תינוק לבנה בחולון 
+ ירוק פיסטוק, כחדשה, 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג-פגל, בחולון, 

_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח, 050-5206337

 מוניטור נשימתי לתינוק 
baby sense 4, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(050-6651365

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 עגלת מוצי, שלדת 
אלומיניום, גלגלים מוקצפים 

במצב מצויין, 500 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-4751352

 עגלת מוצי, שלדת 
אלומיניום, גלגלים מוקצפים 

במצב מצויין, 500 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-4741842

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-8432271

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)35-10/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-05/18(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 למכירה מזגן חלון 2.5 

כוח מתאים לסוכה. יצחק 
_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

 דרוש לקניה פלאפון כשר 
תקין לחלוטין, עד 100 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8454536

 דרושה סוכה לבן תורה/
אפשרי גם אחרי חג הסוכות, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)42-43ח(תורה, 054-8432271

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
ג'וניור אלקטרה,
_____________________________________________)42-43ח(052-3595314

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)42-43ח(בתרומה, 054-8432271

 מחשב פנטיום 4, מצב 
חדש, 450 ש"ח, טל':

_____________________________________________)42-43ח(054-7561146

 מחשב רגיל )לא נייד( 
פנטיום 4, מצב מעולה, 400 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 052-8401909

 מקרוגל דיגיטלי שארפ, 
33 ליטר לבן, 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(052-2727474

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

_____________________________________________)42-43ח(054-8412903

ZM- שלט חדש דגם 
9067N, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

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

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 שואב אבק עומד 
לשטיחים, ספות ורצפה, שנה, 

_____________________________________________)42-43ח(390 ש"ח, 052-6784969

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(050-3337530

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

_____________________________________________)42-43ח(050-3337530

 מצלמה חברת HP זום 
_____________________________________________)42-43ח(56, 350 ש"ח, 053-3171077

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצויין, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7396092

 מחשב נייד HP בצבע 
 XP אפור, 14 אינץ, תוכנת

במצב טוב, מתאים לסרטים 
וורד ועוד, 450 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

 לפורים!! רמקול מוגבר 
איכותי, 3 כניסות, 100 וואט, 

מתאים עד 100 איש, קל 
לנשיאה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים 16 ערוצים, איכותי, 

500 ש"ח, הקודם זוכה,
_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה, 
_____________________________________________)42-43ח(500 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מגפון נייד עוצמתי, חדש 
באריזה כולל מקרופון עם 

חוט, במחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

 מחשב נייד לעבודה 
וצפייה במצב טוב, רק 500 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טלפון: 052-4054469

 חלקים של מקרר אמקור 
XL 500, ב- 180 ש"ח, מצב 

_____________________________________________)42-43ח(מצוין, 054-3419552

 אוזניית בלוטוס לנגן - רק 
40 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)42-43ח(02-6521736

 אוזניות בלוטוס כחדש, 
באריזה, 40 ש"ח, טל':

_____________________________________________)42-43ח(050-4147729

 מכונת אוברלוק לתפירה 
מעולה, רק 400 ש"ח,

058-3245685 - אפשרות 
_____________________________________________)42-43ח(להובלה

 תנור ספירלות עומד 
מסתובב, 85 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8423405

 שולחן לפינת אוכל, צבע 
חום 110X70 ס"מ, נפתח 

40 ס"מ מכל צד, 180 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-3419552

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 220 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 מכתביה מהודרת, 170 
ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

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

ב- 130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)42-43ח(052-3073826

 ספה פינתית עגולה 
תכלת, 240X210, ב- 500 

ש"ח, 8 מקומות ישיבה,
_____________________________________________)42-43ח(050-6658234

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

_____________________________________________)42-43ח(054-5705546

 שתי כורסאות בצבע 
כחול עם רגליים מעץ בוק - 

_____________________________________________)42-43ח(500 ש"ח, 050-6658234

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 כורסאת צפיה נפתחת 
עם הדום לרגליים )מצב 

מצויין(, 300 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(052-2430258

 שידת טואלט מצב מצוין! 
סגנות עתיק חום כהה, 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-4135002

 שולחן סלוני מפואר 
1.35X0.75, צבע וונגה 

כחדש ממש! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)42-45(גמיש, 054-6337121

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור,

050-4175368, אפשר 
_____________________________________________)43-44ח(להשאיר הודעה

 למשפחת אברך דרושה 
אמבטיה לעגלת בייבי ג'וקר 
במצב טוב, בתשלום סמלי/

_____________________________________________)43-44ח(בתרומה, 058-3233281

 דרושה ספה 3 מושבים 
צבע וונגה במצב חדש עד 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 050-4176776

 תנור וגז מחברת "בקו" 
מצב מצוין, 500 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8517411

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת, 30 כוסות, ב- 100 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-7966786

 דיסקמן כחדש, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(052-3805386, 02-6522251

 מיקרוגל דיגיטלי - שארפ, 
33 ליטר, לבן, 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(052-2727474

 זוג רדיאטורים חדשים 
באריזה, 12 צלעות סילמור, 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 050-4100013

 מכונת כביסה בוש, 6 
ק"ג, מצב טוב מאוד, 400 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בירושלים, 050-4154208

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
כולל מתקן ליבוש כביסה, 

חדש בקרטון, 370 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)43-44ח(054-8485026

 רדיאטור 12 צלעות במצב 
מצויין - חדש, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(פלאפון: 050-9340317

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדש, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך גדול 
מגע, 400 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)43-44ח(052-2437292, הקודם זוכה

 מכשיר )די.וי.די( חברת 
תושיבה, חדש, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(גמיש, לפרטים: 052-7630089

 בידורית עם CD מובנה, 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 050-4155286

 מגברים לגיטרה חשמלית, 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 050-4155286

 פלורוסנט X 2 עם פס 
זהב, ב- 30 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7110779

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח )ב"ב(, 052-7157077

 מסך דק ענק למחשב, 
_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 053-8248862

 אוזנית בלוטוס 
פלטרוניקס גם לשמיעת 

שירים, רק 150 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 מדיח כלים חדש 
מהאריזה גם לסירים, 

חברת בוש, 1,500 ש"ח 
_____________________________________________)43-45(+ אחריות, 03-6196629

 ג'י.פי.אס משוכלל, חדש 
באריזה, רק 350 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 אוזניית בלוטוס פינבול 
עם חוט נשלף איכותית ביותר, 

120 ש"ח, חדש,
_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 מחליק שיער חדש 
PRITECH, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8487627

 מסך מחשב 15 אינץ 
חברת LG מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7167995

 טוסטר אובן 26 ליר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 נפה חשמלית - חדש 
באריזה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7139395

 במציאה אורגנית ימהה 
PSR כולל מזרחי במצב מצוין 
עם מעמיד, בהזדמנות ב- 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-3456413

 אופני כושר במצב חדש, 
ב- 500 ש"ח, חצי מחיר, 

_____________________________________________)43-44ח(הקודם זוכה, 054-3456413

 שעון חכם עם וויז 
בעברית, רק 220 ש"ח,

054-8461535)43-43(_____________________________________________

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 
חדש באריזה, 300 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)43-44ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)43-44ח(052-2437292

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

_____________________________________________)43-44ח(054-8412903

 מדיח כלים LG גדול, 500 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8435872

 נברשות יפות )סט 3( 
לתקרה גבוהה/כל תקרה, 85 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח כ"א, 054-8430281 בי-ם

 מגבר + 2 רמקולים, סוני, 
חיבור לנגן, ב- 160 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 052-7630089

 2 נגנים למסירה, 8 ג'יגה, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7191683

 מיקרוגל לבן כשר 
למהדרין, בשרי, כחדש ממש, 

_____________________________________________)42-43ח(100 ש"ח, 054-6337121

 ארון חדר שינה מעץ מלא, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8517411

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגלים( מתקפל, מידות 

79X59, ב- 130 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)43-44ח(052-3073826

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצ בטוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-5925647

 שולחן וכסאות לסלון, 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

בנפרד, בהזדמנות,
052-4227714)43-43(_____________________________________________

 מראת אמבטיה חדשה, 
בגודל 1X0.6 מטר, מסגרת 

ניקל, ב- 150 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 058-3230089

 שידת 5 מגירות מעץ, 
חזקה, בירושלים - מקור ברוך, 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 058-3245345

 בהזדמנות! 2 מיות לחדר 
הורים במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8437566

 כסא תלמיד, צרעה, 
מרופד, גלגלים, ידיות, 

פניאומטי, מצוין, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(03-6182911

 בב"ב תחתית היירייזר 
במצב מצוין, צבע אפור, 250 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 03-6749553

 2 שולחנות אוכל + 
כסאות במצב מצוין, כל אחד 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצב 
מצויין, גובה 90 ס"מ

531.18 על מטר + 2 מגירות, 
_____________________________________________)43-44ח(450 ש"ח, 054-4919299

 2 מיטות לסוכה, 
מתקפלות לקטן וקלות, רק 

ב- 80 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)43-44ח(054-8452961

 כורסא מעור במצב טוב 
במחיר 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)43-44ח(052-3763582

 שטיח לחדר ילדים, דמויות 
דיסני )מקורי( חסין אש, 70 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, טלפון: 054-8485026

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון, 320 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)43-44ח(054-5385013

 עגלת תאומים מקלרן 
במצב מצוין, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(טל': 050-4135649

 סלקל איכותי לתינוק, 
כחדש, רק ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 054-8452961

 מעמיד לאמבטיית תינוק, 
חזק, כחדש ממש, רק ב- 30 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, לפרטים: 054-8452961

 כסא רטט לתינוק 
)טרמפולינה( מרגיע במיוחד, 

רק 30 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)43-44ח(054-8452961

 עגלת בוגבו קמליון, מצב 
מצוין, )ורוד(, 1,900, ב"ב, 

052-7146087)43-45(_____________________________________________

 עגלת "בוגבו" קמיליון 
כחדשה בצבע ירוק תפוח 

כולל תיק ומזרון, 2,280 ש"ח, 
054-8408813)43-44(_____________________________________________

 למכירה עגלת תינוקות 
סילבר קרוס היוקרתית, 

יבוא מאנגליה ממש 
כחדשה! עם כל הציוד 

הנלווה, רק ב- 1,800 
_____________________________________________)43-43(ש"ח, 052-7773526

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון עם גלגלים, במצב 
_____________________________________________)43-44ח(טוב, 200 ש"ח, 03-9307308

 ,AR - קופסאות נוטרילון 
ב- 20 ש"ח לקופסא,

_____________________________________________)43-44ח(052-7123840

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7167995

 מובייל עם הרבה מנגינות 
במצב חדש, 280 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7167995

 מגיני ידיות לעגלה,ש ל 
מזרונית, אורך כל אחד 18 

ס"מ, 25 ש"ח צבעוני,
_____________________________________________)43-44ח(050-4176776

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)42-43ח(052-8380655

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע לבן, 
4 מגירות, מצב מעולה, 250 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-5737813

 מוניטור נשימתי חדש 
באריזה, 200 במקום 600 עם 

_____________________________________________)42-43ח(אינטרקום, 058-3245685

 עגלת טיולון אינפנטי 
כחולה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-06/18(הלקוח, 054-2821847

 נמצא שנה שעברה 
מצלמה באחת הפארים 

_____________________________________________)42-43ח(בחיפה, 055-6701554

 נמצא צמיד גולדפילד 
חישוק עם 2 שורות אבנים 

קטנטנות בצבע שקוף ברח' 
ראב"ד ליד "גינת ראב"ד, 

ביום רביעי יז' בתשרי בלילה, 
_____________________________________________)42-43ח(לפרטים: 053-3101666

 אבדו תפילין בבין הזמנים 
תשע"ז בקבר חוני המעגל, 

_____________________________________________)42-43ח(054-5595559

 אבדה מזוודה חשובה 
במוצאי יום כיפור בב"ב או 

_____________________________________________)43-44ח(אשדוד, 050-4126506

 ביום רביעי ז' בתשרי 
תשע"ז, נמצאה בבני-ברק 
צמיד גולדפילד וחישוק עם 
אבנים )לא צבעוניות( ברח' 

ראב"ד, ליד "גינת ראב"ד" טל': 
_____________________________________________)43-44ח(053-3101666

 ביום א' ר"ה בין השעות 
10:00-10:30 לפנה"צ החליפו 
את הטלית שלי בעלת עטרה 

רחבה 2 שורות לטלית עם 
עטרה צרה שורה 1, ליד חדר 
השירותים בצד צפון בביה"מ 

הגדול בקרית ויז'ניץ בב"ב, 
המחליף מתבקש להתקשר ל: 

_____________________________________________)43-44ח(050-4124245

 אבדה אצבע של ספר 
תורה מכסף, בין ב"ב לפ"ת, 

_____________________________________________)43-44ח(054-2457090

 נמצאו משקפי שמש 
בתחנה המרכזית בירולשים 

ביום העצמאות 2017,
_____________________________________________)43-44ח(052-6884797

 נמצא ב- 16.8.17 בתחנת 
אוטובוס בירושלים - שקית 
עם חולצת אישה חדשה, 

_____________________________________________)43-44ח(052-6884797

 אבדה שקית עם תפילין 
שרקום עליה: "דוד שמואל" 

_____________________________________________)44-45ח(לפני ר"ה, 02-6518699

 אבד צמיד יהלומים לפני 
ראש השנה בירושלים בשכונת 

עזרת תורה או דברי חיים, 
_____________________________________________)44-45ח(058-3279822

 נמצאה עגלת ילדים ברח' 
הרב קוק ב"ב בתקופת שמחת 

תורה + ספר תורה לילדים 
ועוד פריטים, 03-6190382, 

054-8427557)44-45(_____________________________________________

 דרוש בדחיפות מכסה חום 
לקוצץ ירקות ממיקס קנווד - 

מיג'ור, לפרטים:
_____________________________________________)44-45ח(054-8448008

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה עם ילדים 

_____________________________________________)44-45ח(בבני-ברק, 050-6651365

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה, למשפחה עם ילדים 

_____________________________________________)42-43ח(בבני-ברק, 050-6651365

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)42-43ח(אלקטרה, 052-3595314

מעוניין לקנות

054-6420392

ספרי תורה, 
מגילות אסתר, 

נביאים,
גם במצב גניזה

 הליכון חשמלי "הורייזן 
פיטנס" כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(054-9784433

 מייבש כביסה "אינדסיט" 
כמו חדש, רק 300 ש"ח, 
_____________________________________________)44-45ח(בהזדמנות, 052-5737813

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 500 ש"ח, טל':
_____________________________________________)44-45ח(052-8401909

 כירה חשמלית בודדת, 
חדש באריזה, 90 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)44-45ח(054-7561146

 טאבלט איכותי 7, מצב 
חדש כולל נרתיק, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(טל': 054-7561146

 מקרוגל משולב עם גריל 
חברת ליוונט, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(052-7966786

 מיקרוגל דיגיטלי - שארפ, 
33 ליטר, לבן, 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)44-45ח(052-2727474

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון, דגם 4380, חדש 

חדש באריזה, 300 ש"ח, נייד:
_____________________________________________)44-45ח(052-2437292

 מקרר, מכשיר הליכה 
וריצה, מצב טוב מאוד, 500 

_____________________________________________)44-45ח(כ"א, 054-8452231

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

_____________________________________________)44-45ח(054-8433730

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, 
ב- 40 ש"ח במקום 100, 

_____________________________________________)44-45ח(050-4196197

 דיסקמן כחדש, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)44-45ח(052-3805386, 02-6522251

 שעון חכם הכולל: נגן, מד 
צעדים, יומן, שעון מעורר ועוד, 

_____________________________________________)44-45ח(199 ש"ח, 058-3263264

 שואב אבק חזק, 130 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מצנן במצב מצוין, תריסים 
מתכוונים, חשמלי, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(052-7651383

 תנור + גז במצב מצוין, 
350 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)44-45ח(054-8428615

 מקרר אמקור, מצב 
מעולה, 500 ש"ח, גמיש,

050-4133049, או:
03-6187590 - ניתן להשאיר 

_____________________________________________)44-45ח(הודעה

 מערכת שמע לרכב, חדש 
באריזה, רנו פלואנס, בערב, 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח, 054-8523736

 מסך מחשב דק, 20 אינצ', 
סמסונג, במצב מצוין, 100 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8491154

 בהזדמנות!!! מכונת 
תפריה מרדיקיס )חשמלית( 

עובדת בפ"ת, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(052-2786557

 כירה חשמלית בודד, 
חדש באריזה, 90 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(054-7561146

 מזגן 1 כ"ס, מצוין + 
שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(055-6786451

 ספה מצויינת 2 מושבים, 
240 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 120 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 שולחן כתיבה מצוין, 170 
ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח, 
מצב כמו חדש, חזק ויציב, 

_____________________________________________)44-45ח(140 שח בלבד, 052-5737813

 מיטת מעבר מעץ מלא 
_____________________________________________)44-45ח(450 ש"ח, 050-9089110

 שידת 2 מגירות מעץ 
מלא, מיוחדת, רק 160 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(050-9089110

 כסא משרדי עם גלגלים 
+ משענת לידיים במצב טוב, 

צבע ירוק כהה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)44-45ח(03-9307308

 שולחן לסלון מרובע עץ 
מלא, צבע אגוז, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(פ"ת, 054-2455797

 סלון 2+3 עור איטלקי 
אורגינל, חרדל, מצב טוב, 500 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, פ"ת, 054-2455797

 ארון פורמיקה 2 דלתות, 
גובה 160, ב- 200 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)44-45ח(050-9089110

 ספה - מיטה לסלון במצב 
נהדר - 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)44-45ח(054-2819921

 שולחן מרובע לסלון מעץ 
מלא - 250 ש"ח, טל':

_____________________________________________)44-45ח(054-2819921

 מזנון קטן במצב טוב - 
500 ש"ח, צבע שחור, טל': 

_____________________________________________)44-45ח(054-2819921

 שולחן לפינת אוכל, צבע 
חום, 160X100, נפתח בכל 
צד 40 ס"מ + כסאות, 450 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 054-4578091

 שולחן סלוני מיוחד לפינת 
ספות עץ מלא, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(בב"ב, 054-8447917

 ברה"ע למכירה כסא 
משרדי שחור, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7966786

 שולחן כתיבה - עתיק, 
92X48X74, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8407587

 כסא מנהלים כחדש מנגנון 
סינכרוני משוכלל, מיועד 
לכבדי משקל, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 6 כסאות סלון, ריפוד 
בצבע אפור, 200 ש"ח לכסא, 

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 מיטת יחיד נפתחת + 
שתי מגירות, כחדשה - 400 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-6463465

 פינת אוכל בצבע בוק 
מתומן + 6 כסאות מחברת 

שומרת הזורע, נפתח ל- 3.20 
מ', כחדש, 500 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)43-44ח(טלפון: 054-8485026

 מתלים מעץ חום כהה 
לחליפות ומדף לכובעים, 

47.5/115 ב- 60 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7110779

 טיולון אפשר עם אמבטיה, 
מצב מצויין, 230 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע כהה, מצב כמו חדש, 

340 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 טיולון צ'יקו, 80 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(בלבד, 052-5737813

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה, צבע לבן, 
כמו חדש, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)44-45ח(שווה לראות, 052-5737813

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)44-45ח(052-8380655

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון, 500 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 עגלת תאומים צבע שחור 
וירוק, מצב מעולה, 360 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת פג פרמט נפתחת 
לאמבטיה, מצב מצוין, 350 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 054-8491943

 שק שינה בוגבו בי, שחור, 
חדש בניילון, 400 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(054-8491943

 שק שינה בוגבו בי, חאקי, 
_____________________________________________)44-45ח(200 ש"ח, 054-8491943

 מיטת תינוק בצבע לבן + 
מזרון במצב טוב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(058-3245685

 מוניטור נשימתי + 
אינטרקום, חדש באריזה, 

200 ש"ח במקום 600 ש"ח, 
_____________________________________________)44-45ח(058-3245685

 כסא תינוק לרכב, 50 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 058-3245685

 עגלת טיולון אינפנטי 
כחול + נילון לגשם, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(058-3245685

 כסא רכב מעולה וחזק ב- 
_____________________________________________)44-45ח(90 ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע לבן 
כמו חדש, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)44-45ח(שווה לראות, 052-5737813

 טיולון, 90 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 שידת החתלה, שילב, 
צבע שמנת/ורוד במצב מצוין, 

_____________________________________________)44-45ח(400 ש"ח, 052-7179802

 עגלת אמבטיה + טיולון 
במצב חדש, 300 ש"ח. לירון, 

_____________________________________________)44-45ח(054-2626408

 טרמפולינה, 80 ש"ח. 
_____________________________________________)44-45ח(לירון, 054-2626408

 סלקל, 80 ש"ח. לירון, 
_____________________________________________)44-45ח(054-2626408

 משחקים לתינוק, 15 
ש"ח למשחק. לירון,

_____________________________________________)44-45ח(054-2626408

 ביגוד לתינוק, 15 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(לפריט. לירון, 054-2626408

 מוניטור נשימתי לתינוק 
baby sense 4, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(050-6651365
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אחראית ומנוסה למשרה 
מלאה/חלקית, תנאים טובים 

_____________________________________________)44-45(למתאימות, 054-8487716

 לחברת הייטק מובילה 
באזור המרכז דרושים מפתחי 

תוכנה ללא נסיון וידע 
מוקדחם, לעבודה מתגמלת 

הכוללת הכשרה ע"ח החברה, 
_____________________________________________)44-44(לפרטים: 073-2590350

 הכנסה גבוהה בסביבה 
נשית ללא מכירות + מענקי 

התמדה, עבודה מיידית 
לכ- 3 חודשים בביטוח בפ"ת, 

אינטרנט חסום, משרה 
מקוצרת אימהות, אופציה 

לעבודה קבועה! ידע במחשב 
חובה, 073-2590300

jobs@bereshit-hr.co.il)44-44(_____________________________________________

 הזדמנות נדירה ומצויינת 
להיקלט במשרה מקצועית 
"בק אופיס" בחברת ביטוח 

מובילה, משרה מלאה מספקת 
ומתגמלת + שעות נוספות, 
הכשרה ע"ח החברה, מספר 
המקומות מוגבל! מתאימה 
גם לגברים! שליטה במחשב 

חובה, 073-2590300
jobs@bereshit-hr.co.il)44-44(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי, לפרטים:

 050-5304424 ,03-6714809
_____________________________________________)44-45(להתקשר מ- 10.00-15.00

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)44-47(בייגל בגאולה, 02-5375516

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת ערב 

בעמותה גדולה בב"ב דרושים 
טלפניות מקצועיות, נסיון 

שנה, שכר גבוה למתאימות 
+ בונוסים, אווירה חרדית, 

תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות, לפרטים:

054-5319192)44-14/18(_____________________________________________

 עובדת לגן בגעת שמואל, 
למשרה בשעות 8:00-12:30 
כל השבוע ועובדת למשרה 3 

פעמים בשבוע 8:00-16:00 
ופעמיים מ- 12:00-16:30, 

050-4806060)44-45(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למרפאת 
שיניים בין השעות

12:00-19:00 מעל גיל 30, 
קו"ח:

gmail.com@6165352)44-45(_____________________________________________

 לגנים בפ"ת דרושות 
סייעות לצהרון, תנאים 

טובים ושכר טוב 
למתאימות, לפרטים: 

,054-8456594
052-3624965)44-45(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני ואחראי 
למטבח, משרה מלאה, שעות 

הבוקר, תנאים טובים,
053-9011315)44-47(_____________________________________________

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

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

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

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 מטפלת מעוניינת לטפל 
בתינוקות בביתה אזור רח' 

חברון - ירושלים,
_____________________________________________)42-43ח(054-3902446

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)42-43ח(בכירה, 050-4160390

 ת"ח מחבר ספרים מעוניין 
בשותפות "יששכר וזבולון" יש 

_____________________________________________)43-44ח(המלצות, 052-7667823

 יועצת מס, מחפשת 
עבודה בהנה"ח/חשבות שכר, 

_____________________________________________)43-44ח(אזור המרכז, 054-8477493

 בעל נסיון בניהול 
פרויקטים חברתיים ומסחריים 

+ אנגלית, במשרה בכירה 
בעסק/ארגון חסד,

_____________________________________________)43-44ח(050-4160390

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון במדיה, 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)44-45ח(בכירה!!! 050-4160390

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה רווחית בלבד, 
_____________________________________________)44-45ח(אפשרי מהבית! 050-4160390

 אני מעוניינת לשהות עם 
מבוגרת בב"ב, אפשרי + 

בישול, כשעתיים,
_____________________________________________)44-45ח(052-7165513

 בחור בן 17 מנתניה 
_____________________________________________)43-44ח(מחפש עבודה, 054-8542457

כללי

 למכירה, חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מהיצרן לצרכן, 
מבחר ענק שמתחדש בכל יום 

,050-5274348
03-6884123)40-44(_____________________________________________

תקשורת

 למכירה כיורים 
באריזה, חדשים 

AQUATOP , התקנה 
שטוחה 60 ס"מ וכן 

 DEMIXA ברזים
נשלפים בהזדמנות, זולים 

במיוחד. בבני ברק, גיל, 
054-6506901)37-37(_____________________________________________

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-8454536

 נעלי בית קרוקס 
כחדשות, מידה 35 בצבע ורוד 
לילדות, יפות מאוד, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-6337121

 כסא ישיבה עם גלגלים 
+ שידת מגירות + שואב אבק 
חזק + מזוודה, כל דבר רק 80 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מזרון יחיד + מסך מחשב, 
מצב מצוין, 80 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)42-43ח(בני-ברק, 052-5737813

 סורג בטן - מקסידור 
מגולוון עם פגם קטן, גובה 

1.24 - רוחב 1.19 - 100 ש"ח, 
050-4147729 אחרי השעה 

_____________________________________________)42-43ח(15:00

 סט ג' ספרים רפואות תימן 
- 180 ש"ח, 050-4147729 
_____________________________________________)42-43ח(להתקשר אחרי שעה 15:00

 אופני הילוכים מידה 
 CHINSTAR 20 תוצרת
כחדשות - 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(050-4147729

 טלפון חוגה ישן, 150 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7154392

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(052-2727474

 מטפחת מעוצת של 
רייצ'ל, מהממת, עיצוב 

בסטייל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(058-3225661

 סיגריה אלקטרונית חברת 
istik במצב מצוין במחיר 200 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7168576

 שטיח פרסי עתיק, 500 
ש"ח, 054-4630756,

_____________________________________________)42-43ח(054-4474795

 הליכון יורק במצב מעולה, 
500 ש"ח, 054-4630756, 

_____________________________________________)42-43ח(054-4474795

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

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)42-43ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין, ע"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(050-4135002

 סוכה ממסגרת ברזל, 
350 ש"ח + בד 150 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(050-6651365

 כינור גודל חצי במצב 
חדש, 500 ש"ח במקום 2,000 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 058-3245685

 ש"ס עוז והדר חדש 
לחתנים באריזה,

_____________________________________________)42-43ח(054-8496093

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)42-43ח(160 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 כיריים גז )בילד אין(, 4 
להבות, כחדשות, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל, חדש ללא 
שימוש, 190 ש"ח לאישה, 

_____________________________________________)42-43ח(054-9784433

 הוברבורד בצבע כחול 
נקנה לפני 4 חודשים, 450 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בפל': 054-8471038

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(052-7154392

 תנור נפט + ארובה + 
מיכל דלק, 500 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-4630756, 054-4474795

 כסא בטיחות לרכב, 
לילד, במצב מצוין, 300 ש"ח, 

אפשרות לשני כסאות, ב- 500 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 054-4751352

 הוברבורד למכירה בבני-
ברק, נקנה לפני שבועיים, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-4142171

 מכונות ממתקים של 
שקל, 280 ש"ח בבני-ברק, 
_____________________________________________)42-43ח(רווחי מאוד, 050-4111837

 אופני שטח חברת מרידה 
מס' 27.5, מעצורי דיסק שמן, 

הילוכי שומנו, במצב מצוין, 
_____________________________________________)42-43ח(200 ש"ח, טל': 058-4001480

 אופני ספישלייזט קפיץ 
קדמי במצב מצויין, ב- 450 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בפל': 054-8471038

 אופני הרים במצב כמעט 
חדש - 320 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(050-9340317

 בסיס לתליה למזגן )סטנד( 
חדש!!! בהזדמנות!!! -052

_____________________________________________)42-43ח(2786557 )בפ"ת(

 עשרה בתי מזוזות 
מעוצבים מפרסקס )נדירים(, 

250 ש"ח )פ"ת(,
_____________________________________________)42-43ח(052-2786557

 נעליים לנער שבתיות 
שחורות לק אופנתיות, 

שרוכים, מידה 38, ב"ב, 120 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 054-3132330

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית, גם עם קול, חדש, 
_____________________________________________)42-43ח(450 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מתקן אופניים אחורי 
להרכבת ילד, 50 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 גלאי גז קטן לבית, 150 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 058-3245685

 טושו"ע בודדים פרידמן 
- 65 ש"ח, בירושלים - טל': 

_____________________________________________)42-43ח(054-8423405

 תיק של ליטל מרסל 
חדש באריזה, 180 ש"ח 

)יכול להתאים גם לעגלה וגם 
_____________________________________________)42-43ח(ללימודים(, 050-4176776

 מטען לאופניים חשמליות, 
48 וואט חדש, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(058-3268891

 פלטת שבת בינונית 
שחורה במצב מצויין, 50 ש"ח. 

כסא מחשב עם גלגלים, 70 
ש"ח. כלוב תוכים עגול, 50 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח. 054-3132330. ב"ב.

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

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

 אופני BMX, מצב מצויין, 
100 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 שטיח, מצב מצוין, 
2.35X165, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-5705546

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
מזוודה + צעצועים, כל אחד, 
_____________________________________________)42-43ח(80 ש"ח בלבד, 052-5737813

 דשא סינטטי היה 
 ,6X2 בשימוש רק שבוע אחד
ב- 150 ש"ח, 03-6161917, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4123325

 דשא סינטטי היה 
 ,6X1 ,בשימוש רק שבוע אחד

ב- 100 ש"ח, 03-6161917, 
_____________________________________________)42-43ח(050-4123325

 אופניים לילדים 16 אינץ, 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח, 054-5385013

 אופניים הילוכים, 20", ב- 
_____________________________________________)42-43ח(200 ש"ח, 054-5385013

 פלאפון נוקיה פאנל 
לנפתח, תומך סלקום כשר, 
100 ש"ח, 077-4432251, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8430025

 טלפון אלחוטי חדש 
באריזה פנסוניק עם משיבות, 

_____________________________________________)43-44ח(200 ש"ח, 054-7612883

 מגן מסך מזכוכית 
מחוסמת לגלקסי 3, 15 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-41176776

 פלאפון דור שלוש במצב 
מצוין, 2 סימים, 210 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 058-3227787

 נעליים שחורות ניו בלנס 
מידה 44 חדש! במקום ב- 

350, ב- 230 ש"ח,
050-3120329)43-44(_____________________________________________

 משקפת צלילה מידה 
6.5, 50 ש"ח, 052-3805386, 

_____________________________________________)43-44ח(02-6522251

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
 2X1.80 -חום מוזהב, גודל כ
_____________________________________________)43-44ח(מ', 350 ש"ח, 054-8485026

 אופני כושר מעולים, רק 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 350 ש"ח, 054-8452961

 מזוודה קטנה ואיכותית, 
_____________________________________________)43-44ח(רק ב- 20 ש"ח, 054-8452961

 דלת 70 מעוצבת חומה + 
חלונות, מהאריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7681174

 הליכון עזר מתקפל ברמה 
איכותית במצב מצויין, גלובה 
91 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, 150 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז של אופניים, ב- 40 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 03-6180510

 נעלי גבר מידה 45, מעור, 
שחור, חדשות מקופסה, 50 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-3295697, ירושלים

 2 עניבות יפות + חפתים, 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 50 ש"ח, 050-4158682

 3 סורגים )קשת( בגדלים 
שונים, 150 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)43-44ח(050-4109392 י-ם

 fender גיטרה אקוסטית 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 050-4155286

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(052-2727474

 גיטרה במצב טוב, דרוש 
תיקון קל, 250 ש"ח גמיש, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7126106

 5 כרטיסים של רכבת 
ישראל, ירושלים מלחה -
בני-ברק, 20 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)43-44ח(077-4432251, 054-8430025

 חליפת גבר אפורה, 
מידה 50, חדשה, אלגנטית, 

מ.אמסלם, 220 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(077-4432251, 054-8430025

 כיסוי למכונת תפירה 
מפלסטיק קשיח, ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7110779

 זכוכית חסומה לחלון, 5 
שלבים בגודל 10-51.5 ס"מ כל 

_____________________________________________)43-44ח(אחד 10 ש"ח, 052-7110779

 חולצות צהובות לקוסט 
חדשות, מידה 6-8-12 במחיר 

_____________________________________________)43-44ח(18 ש"ח, 052-7110779

 אופנים לילדים גיל 8-12, 
תקין, 100 ש"ח + אופנים 
שדורשות תיקון, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7157077

 מעיל פרווה מהמם לנשים, 
מידה 38-42, ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7157077

 נעלי קידס לנערות, 
שחור, מידה 39-40 - חדשות 
)מציאה - נקנו ב- 250 ש"ח(, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7157077

 חיישני רוורס לרכב צבע 
אפור, 150 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 שעון יד לגבר/אישה, חיקוי 
ראדו, חדש, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 אופני הילוכים 20" 250 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 תוכונים, 2 ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7178421

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

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית כולל 
מסגרת, 3 פלטות, 

3.15X1.29, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(050-5925647

 תריסים 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X.140, ב- 300 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 050-5925647

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

_____________________________________________)43-44ח(050-5925647

 משקפת גדולה כחדשה 
באריזה, ב- 240 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-8445520

 שמלת אירועים בצבע 
נחושת מידה XL )למחותנת(, 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח, 054-8487627

 מעיל חדש לגבר, תוצ"ח, 
מידס XL, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8487627

 אורגן קומתיים דגם 
יממהה + כסא )דרוש תיקון 

_____________________________________________)43-44ח(קל( 300 ש"ח, 054-8487627

 משחק הרכבה תחנת 
משטרה + רכב ממונע, 90 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-7663458

 תיק של מרסל מקורי חדש 
באריזה, 180 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(050-4176776

 ספר הנהלת חשבונות 
הצהוב סוג 1, רק ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 054-8452961

 אופני הרים במצב חדש - 
_____________________________________________)43-44ח(320 ש"ח, 050-9340317

 כלוב גדול ויפה + 2 תוכים 
אנגלים - 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(02-5868095

 ארנבת הולנדית עם כלוב 
ואביזרים, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7697592

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 058-3289108

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

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

_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 סטנדר מתכוון - חדש 
לגמרי - 200 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7139395

 אופני הילוכים מידה 24 - 
_____________________________________________)43-44ח(400 ש"ח, 052-7139395

 נעלי ניו בלנס, נשים, 
מס' 37.5, חדשות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-4131038

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח, 058-4843223

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, בצבעים אפור/חום/
_____________________________________________)43-44ח(ירוק, 30 ש"ח, 052-7167995

 ארגז לקטנוע ב- 270 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-7167995

 ג'ריקן למים 5 ליטר + 
תיק חדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7167995

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)43-44ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)43-44ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עליונית פייטים שחור/
זהב, מס' 42, 100 ש"ח, -058

_____________________________________________)43-44ח(3289108

 פלאפון כשר המתאים 
לכל החברות, חדש באריזה, 

_____________________________________________)44-45ח(250 ש"ח, 052-7167777

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום,
03-6884123 ,050-5274348)44-47(_____________________________________________

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(054-8454536

 מצלמת ניקון עבור 
החלקים )תיקון 390 ש"ח(, 

50 ש"ח,
_____________________________________________)44-45ח(054-8454536

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
שידת מגירות + שואב אבק 

חזק + מזוודה, כל דבר רק 80 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מזרון יחיד + מסך מחשב, 
מצב מצוין, 80 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)44-45ח(בני-ברק, 052-5737813

 אופני ילדים BMX מצב 
מצויין, 100 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 מסקרה חדשה בקופסה 
"לוריאל", 50 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(058-3245685

 כינור גודל חצי במצב 
מעולה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(058-3245685

 אופני ילדים BMX במצב 
מצוין, 120 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 כלוב גדול מברזל לחיות 
קטנות + אביזרים + תושבת, 

צבע אפור, 150 ש"ח,
_____________________________________________)44-45ח(03-9307308

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)44-45ח(052-7154392

 נגן Y.O.D.A, הקלטה 
+ 8 ג'יגה + חריץ הרחבה + 

כבל - 89 ש"ח, טל':
_____________________________________________)44-45ח(03-6187992

 מסגרות משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)44-45ח(050-4196197

 זוג תוכונים + כלוב + 
אביזרים ב- 180 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(03-6181848

 נרתיק להארדיסק, חדש 
באריזה, בב"ב, 15 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(054-8426180

 2 נרתיקי ארדיסק, 15 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בב"ב, 054-8426180

 סיר סולתם חדש באריזה, 
12 ליטר, 170 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(054-8470667

 משקפת צלילה מידה 
6.5, 50 ש"ח, 052-3805386, 

_____________________________________________)44-45ח(02-6522251

 אופנים לילדים גיל 8-12 
במצב מצויין, 80 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(052-7157077

 אופנים לילדים גיל 8-12 
דרוש תיקון 50 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(052-7157077

 מעיל פרווה מהמם לנשים 
מידה 38-42, ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(052-7157077

 צמיד זהב בשימוש כחודש, 
נקנה ב- 350 ש"ח, למכירה ב- 

_____________________________________________)44-45ח(270 ש"ח, 052-7157077

 נעליים בצבע וורוד ועקב 
קרם, כחדשות, 100 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)44-45ח(058-3225661

 שלושה עציצים 
מלאכותיים, יפים ובמצב חדש, 

80 ש"ח ליחידה במקום 140 
ש"ח המחיר המקורי, בב"ב, 

_____________________________________________)44-45ח(052-7600336

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 שנה למדינה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(052-7179802

 אופני הילוכים - הרים 
כמעט חדשות, לילדים מגיל 8 

שנים, ב- 350 ש"ח,
_____________________________________________)44-45ח(050-9340317

 סורג בטן 1.05*1.05 ב- 
200 ש"ח, לברורים:

_____________________________________________)44-45ח(054-8467885

 מזוודה ענקית כחולה 
כחדשה, בערך 50X80, ב- 

_____________________________________________)44-45ח(400 ש"ח, 054-8447038

 תיק לילד עם דמויות 
צבעוניות, חדש לגמרי, 100 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 054-8447038

 מזוודה טובה, 80 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(בלבד, 052-5737813

 פוך זוגי פריד, חדש 
באריזה, נוצות, 200 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(050-4100013

 תוכי מאולף מסוג קוואקר, 
יכול לדבר, במחיר מציאה, 380 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 054-8483305

 סוכת ברזלים במצב מצוין 
2X2 מטר, 500 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)44-45ח(054-8474162

 ברה"ע למכירה אופניים 
"26 למבוגר, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(052-7966786

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)44-45ח(052-2727474

 מעיל חדש לאישה + 
פרווה, בצבע כחול, ב- 100 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 052-7165513

 חליפות נשים או חלקים 
מהים מידות 48-50, חדשות 

וכחשות, ב- 100 ש"ח,
_____________________________________________)44-45ח(052-7165513

 אופנים ראלי ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)44-45ח(03-5091161

 אופני הילוכים ב- 250 
ש"ח כחדשים, טלפון:

_____________________________________________)44-45ח(03-5091161

 חלוק רחלי ברית, חדש, 
שבתי, 150 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(050-4131038

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 050-4131038

 עליונית אלגנטית חדשה 
פייטים שחור/זהב, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(050-4131038

 הוברבורד, נקנה לפני 
חודש - במצב מצוין, ב- 450 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח. 050-4142171, אלחנן

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)40-41ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)40-41ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

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

_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים, 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 תיק נסיעות על גלגלים, 
חדש ממש - 120 ש"ח, פלא':

_____________________________________________)40-41ח(052-7690080

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

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

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)40-41ח(וירושלים - 40 ש"ח(

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

_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין כ"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(050-8135002

 סוכת ברזלים, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-7432012

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-5705546

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)40-41ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)40-41ח(65 ש"ח, 052-4831449

 משחק הרכבה תחנת 
משטרה + רבב ממונע, 90 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7663458
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סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

 לארגון זק"»א

לפרטים:052-3000241

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
9:00-14:00

שכר בסיס 30& 
+ בונוסים גבוהים לשעה 

ותנאים סוציאליים.

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-49(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

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

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

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

מזכיר/ה 
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס,

ידע בתוכנת InDesign יתרון
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות

כ-80% משרה
קו"ח לפקס: 03-6162229

yair@kav-itonut.co.il. :דוא"ל

דרוש/ה

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

 טלפנים/ות לטלמרקטינג 
בב"ב, עבודה במשמרת בוקר: 

09:30-15:30, נסיון חובה, 
בסיס + עמלות + בונוסים 
_____________________________________________)35-46(קו"ח לפקס 077-2204728

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)40-44(בייגל בגאולה, 02-5375516

 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

 דרושה סייעת רצינית, 
אחראית וחרוצה ל"גן חנה" 

בגבעת שמואל 10:00-16:30. 
_____________________________________________)42-44(תנאים טובים 052-3651355

 דרושים/ות מתנדבים/ות 
לאיסוף עוגות מהמתנדבים/ות 

_____________________________________________)39-44(ב"ב. 055-6610818

 למשרד רו"ח בבורסה 
בר"ג, דרושה/ה מנהל/ת 

חשבונות, נסיון חובה 
בחברות, משרה מלאה.
info@accountants.co.il
_____________________________________________)40-44(או לפקס: 03-7511511

 למשרד רו"ח במגדלי 
ב.ס.ר. דרושה מנה"ח עד מאזן, 

נסיון בעמותות חובה! קו"ח 
_____________________________________________)40-44(לפקס: 03-6183345

 לחברה בנס ציונה פקידת 
שיווק לעבודה מול לקוחות 

חו"ל + כתיבת תכנים 
באנגלית, קו"ח:

Ayelet@agasconcept.com)42-45(_____________________________________________

 למעון פרטי, במרכז פ"ת, 
דרושה עובדת למ.מלאה, 

תנאים מעולים למתאימה, 
058-4457040)40-44(_____________________________________________

 דרושה פקידה וסייעת 
עם נסיון בתוכנת אופטימה, 

בעבודה מול קופ"ח,
054-7867311)40-44(_____________________________________________

 דרושה עובדת משק בית 
לנקיון ובישול בגבעת שמואל, 

4-5 ימים בשבוע
050-7206648)40-44(_____________________________________________

 לחברת ייבוא בקריית 
שדה התעופה דרושה 
מנה"ח+נסיון.משרה 

חלקית/מלאה סביבה דתית
קוח לפקס:03-9733994
m.l@asyah.co.il:40-44(מייל(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8130931 / 

גננים/ות / סייעים/ות

לצהרון בגני ילדים באזור רמת אביב 
דרושים/ות

 לפרטים התקשרו לנגה: 053-2507546
ramata-r@bezeqint.net :מייל

גננים/ות: בעלי/ות מוטיבציה, מסוגלות ורצון לעבוד עם 
ילדים, כריזמטים/ות שרוצים/ות לעבוד בארגון מעצים ותומך 

תנאי שכר טובים
סייעים/ות: בעלי/ות יכולת הכלה, הקשבה, שמחת חיים, 

ללא רישום פלילי, המלצות ממעביד קודם

 שעות עבודה: 13.45-16.30

ֹלבי"ס�ֹלחינוך�מיוחִד�בב"ב
ֹלתֹלמיִדים�עם�ֹלֱקויות�מורכבות

ִדרושות�סייעות
14:30-18:00 ֹלעבוִדה�בין�השעות

ש”ח�ֹלשעה 35 בשכר�שֹל

ֹלפרטים:  052-7697291

לאופנת נשים

אלגנט פריז

אחראית 
משמרת 

מנוסה

054-4347954

ומוכרות לסניפי 
בני ברק

 לבית אבות דרושים עובדי 
נקיון למטבח ועובדים כלליים, 

תנאים מצויינים,
050-4112580 ,050-5256522)42-43(_____________________________________________

 למשרד בבני-ברק, דרושה 
מזכירה + גביה לשעות 

אחה"צ, קו"ח לפקס:
052-3174174 ,03-6165110)42-43(_____________________________________________

 עובדי/ות נקיון לאיזור 
בני-ברק והסביבה,

050-4516516)42-45(_____________________________________________

 בפ"ת, מנהח"ש סוג 
3, נסיון בחשבשבת, 

מכפל, וורד, קו"ח: 
ml1264@015.net.il)42-45(_____________________________________________

 לסוכני ביטוח 
ופיננסים, דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)42-45(_____________________________________________

 דרוש עובד נמרץ למאפיה 
+ רשיון לאופנוע,

054-2146510)42-45(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל דרושות:

*גננת לגילאי 1.5-2
*סייעת למשרה חלקית/

מלאה 
*סייעת צהרון -14:30

17:00
שכר גבוה!

052-7177524)42-45(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בב"ב העוסק 
בגבייה בתחום הרשויות 
המקומיות, דורשים/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: 
_____________________________________________)42-45(03-6186181 בציון משרה 998

 למפעל תפילין בירושלים, 
דרוש עובד למשרה מלאה, 

_____________________________________________)42-45(לפרטים אריה, 052-6572442

 למכבסה בירושלים, דרוש 
עובד + רשיון, לעבודה במשרה 

_____________________________________________)42-43(מלאה, 054-3090601

 לבייבי שיק מוצרי 
תינוקות בגבעת שמואל, 

דרושים עובד ועובדת 
לעבודה במשמרות, טל': 

,052-4252288
052-4254111)42-45(_____________________________________________

 למפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 
לעבודת יד, למשרה מלאה, 
קו"ח לפקס: 072-2555631

_____________________________________________)42-45(או בטל': 03-5447262

 דרושים מוכרים/
ות לחנות נעמן בקניון 

הגדול, פ"ת, עבודה 
במשמרות, לפרטים דיני, 

052-8073013)43-44(_____________________________________________

 דרושה נציגת גיוס 
משאבים לקרן הילד ב"ב, 

_____________________________________________)42-45(לפרטים: 072-2288602

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת חמה מנוסה 

ומסורה לימי שישי וכן סייעת 
למשרה מלאה 052-8530061, 

052-8226582)42-45(_____________________________________________

 קופאיות לחנות צעצועים 
בת"א, מנוסה, משכורת 

מעולה, מ- 11:00-18:00, 
054-6379400)42-45(_____________________________________________

 במיידי!!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירולשים, 
052-6580906)42-45(_____________________________________________

דרושים
שוחטים ובודקים 

לעבודה במשחטות 
בקר ברחבי ארה”ב.
עדיפות לבעלי ניסיון, 

עדיפות לבעלי 
אזרחות אמריקאית 

או גרינקארד ולבוגרי 
ישיבות.

 עבודה בצוותים
 מגורים לעובדים

עבודה 
בארה”ב

קו”ח לפקס.
073-2865440

קו”ח למייל.
Kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון:
054-6661728

4
6
8
4
0

לרשת גני ילדים חרדית 
גדולה ומבוססת בפ”ת

קו"ח לפקס :03-9048221
או לפרטים בין השעות 

0506528522 8:00-15:00

גננות וסייעות 
חרוצות לקבוע 

/מ”מ  בוקר/
צהרונית

תנאים טובים 
למתאימות!

דרושות

 לעבודות משק בית 
ובייביסיטר, בקרית הרצוג 

_____________________________________________)42-45(בב"ב, 054-4314029

 למשרד מוביל בתחומו 
בב"ב במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

מזכירה בעל/ת שליטה טובה 
באופיס, שכר ממוצע 6,000 

ש"ח, אפשרויות לקידום מהיר, 
jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)42-45(משרה 1010

 לצרכניה בירושלים, 
דרושים: מנהל/סדרנים/

קופאיות, באזור סורוצקין, 
050-2044031

hr@barcol.pw)43-46(_____________________________________________

 לחברת יעוץ משכנתאות 
בב"ב דרושים/ות נציגים/ות, 

מכירה טלפונית, תנאים טובים 
_____________________________________________)43-46(למתאימים. שי, 054-6954531

 מדריכת תעסוקה לבית 
אבות בפ"ת, הדרכה תנתן, 

תנאים מעולים, קו"ח לפקס: 
03-9128411)43-44(_____________________________________________

 מורה לאנגלית כיתות ז' 
ח' בשעות אחה"צ, נסיון חובה, 

קו"ח: 6307420
 @gmail.com)43-44(_____________________________________________

 לחברת בניה בפתח-
תקוה מזכירה מנוסה לשעות 
אחה"צ 14.00-19.00, קו"ח:
menahel13@gmail.co.il)43-44(_____________________________________________

 דרושים סייעות וגננות + 
נסיון למשפחתון בב"ב גבול 

רמת-גן למשרה חלקית/
_____________________________________________)43-46(מלאה. 050-8938869, חן

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית(, דרושות: 

סייעות וגננות ומבשלת 
למ.מלאה, ת.טובים מאוד! 

_____________________________________________)43-44(רחלי: 054-2391308

 לפרפרים ב"ב מנהלות 
למשמרות ערב, שכר גבוהה + 

בונוסים, נסיון חובה,
050-8266772)43-46(_____________________________________________

 דרושות חברות שיווק 
לשיווק מוצרי מזון, לפרטים: 

_____________________________________________)43-44(דוד, 053-9338399

 למעון בב"ב, דרושה 
מטפלת, ת.טובים למתאימים, 

_____________________________________________)43-46(לפרטים: 050-4146984

 לסוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושה פקידה עם נסיון 

בעבודה ממוחשבת, שכר נאה,
054-5965153)43-46(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ.מלאה/חלקית, אווירה 

_____________________________________________)43-46(טובה, לפרטים: 052-7686713

 דרוש קופאי למכולת 
בב"ב, שכר טוב למתאימים, 

050-2044066)43-46(_____________________________________________

 לכולל הלכה בת"א, 
התפנו 3 מקומות בלבד, מלגה 

הולמת, הסעה מב"ב,
052-7117085)43-44(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)43-44(לשעה, בב"ב, 054-3607420

 לחנות חליפות בבני-ברק, 
דרוש מנהל מכירות עם 

נסיון בלבד, תנאים מעולים 
למתאימים + בונוסים, טל': 

052-7998010)43-44(_____________________________________________

 למוסד תורני
בבני-ברק, דרוש נהג 

אוטובוס, תנאים טובים 
מאוד! 054-8474605,

03-6714801)43-46(_____________________________________________

 לרשת תיווך ארץ הצבי 
דרושים סוכני נדל"ן, חובה 
רשיון תיווך ורכב. הרשת 

תפרסם אותך חזק בכל הארץ 
ותלווה אותך ליווי צמו דעד 
להצלחתך המירבי לפרטים 

תיווך ארץ הצבי.
_____________________________________________)44-44(052-5253470, צבי

 לגן איכותי דרושה סייעת 
לגילאי שנה וחצי, שכר גבוה! 
052-7130006 ,052-7643131)43-46(_____________________________________________

 סוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושה פקידה, נסיון בעבודה 

_____________________________________________)43-46(ממוחשבת, 054-5965153

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

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

 לתותקידס בגדי ילדים 
בב"ב, דרושות מורשות 

לעבודה במשמרות,
054-7694962)43-46(_____________________________________________

 למעון איכותי בפרדס-כץ 
מטפלת-גננת ל- 3 ימים 

בשבוע + ניסיון לכיתת בוגרים 
בשעות 8.00-16.00. אסתר, 

054-8413913)43-44(_____________________________________________

 למפעל יצור ואריזה 
בירושלים דרושים עובדים 

בוקר/צהרים, לפרטים:
052-7633612)43-46(_____________________________________________

קו“ח:
michal@maayanpt.co.il

אשת דיגיטל ושיווק
ניהול אתר והזנת תכנים
הכרת רשתות חברתיות

למעין החינוך התורני 
פתח תקוה

דרושה :

או פקס: 9048221

 למרפאת שיינים 
בירושלים דרוש/ה - איש/ת 

שיווק עם נסיון בתחום רפואת 
_____________________________________________)43-44(שניים בלבד, 054-7867311

 דרושה מטפלת לגן 
בתל-אביב, משרה מלאה, שכר 

הולם למתאימה,
052-5456295)43-44(_____________________________________________

 ל"פרפרים" דרושות 
מנהלות ע"י נסיון שכר גבוה 

למתאימות + בונוסים, 
למשמרות. 050-8266772, 

_____________________________________________)43-46(רחלי

 לפרסום בב"ב, מזכירה, 
ידע קל בגרפיקה, מלאה/

חלקית, קו"ח: פקס,
03-7443383. מייל:

danit9@bezeqint.net)43-44(_____________________________________________

 לסופרמרקט בבסר, דרוש 
עובד רציני לשעות הערב, 

תנאים מצויינים למתאימים, 
050-3235553)44-47(_____________________________________________

 דרושה בפ"ת, פקידת 
הנה"ח סוג 2/3, ידע בהנה"ח 

ספקים, נסיון בגביה, קו"ח:
secretary@marzevit.ci.il)44-45(_____________________________________________

 לנגריה איכותית 
בהנהלה חרדית, דרוש 

עוזר נגר, אופציה ללימוד 
_____________________________________________)44-47(המקצוע, 054-8408764

 דרושים עובדים לסמי 
הכל בשקל באזור פ"ת ובאזור 
_____________________________________________)44-47(אלעד, לפרטים: 054-6171490

 לקונדטוריה בגאולה 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור, מעל גיל 24, 
053-3133344)44-47(_____________________________________________

 למאפיית מצות בארה"ב, 
דרושים: 1. פינרים. 2. עובדי 
שולחן עם נסיון, בעלי ויזה 

בתוקף, להתקשר בין
054-8474734 ,18:00-21:00)44-45(_____________________________________________

 מטפלות לגן בפ"ת/גבעת 
שמואל, מיידי, תנאים מעולים 

_____________________________________________)44-47(למתאימה, 054-8461589

 לרשת מעונות וגני-ילדים 
ברמת-השרון, דרושות סייעות, 
תנאים מצוינים, הסעה מב"ב 

_____________________________________________)44-45(הלוך ושוב, 050-4137918

 לחברה בינלאומית בתחום 
השיווק, עובדים חרדים רציניים 

מאזור המרכז, אפשרות 
כהכנסה נוספת, אין צורך 

בנסיון, הדרכות ע"ח החברה, 
058-4115265)44-47(_____________________________________________

 מיועד לבוגרי ישיבות 
וכוללים, הקבלה מותנית 

בעמידה בציון גבוה בתנאי 
קבלה הכוללים הוכחת יכולות 

חשיבה אנליטיות, לפרטים: 
073-2590350)44-44(_____________________________________________

 למכבסה בירושלים דרוש 
עובד למשרה מלאה + רשיון 

_____________________________________________)44-45(נהיגה. אייל, 054-3090601

 לצרכנייה בבת ים דרוש/ה 
קופאי/ת סדרנ/ית למשמרת 
בוקר משרה מלאה, אחה"צ 

קופאית אפשרי למשרה 
חלקית, שכר נאה,

052-6732122)44-47(_____________________________________________

 מנה"ח וחשב/ת שכר 
נסיון ממשרד רו"ח, ידע 

במיכפל ופריוריטי, לעבודה 
בב"ב. קו"ח ל- 

jobs@rachip.com
Jb-218 - 44-47(משרה(_____________________________________________

 למעון חב"ד עובדות 
מסורות ואחראיות 

למשרה מלאה/חלקית, 
תנאים טובים,

,052-3873887
053-3135772)44-1/7(_____________________________________________

 לגן מקסים בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת לגילאי 
203, למלאה/חלקית, תנאים 

טובים למתאימות,
050-6675898)44-45(_____________________________________________

 דרוש נהג פנסיונר לעבודה 
לשעות בודדות מאזור המרכז, 

050-9894422)44-47(_____________________________________________

 לבית הבראה "אם 
וילד" דרושות מטפלות 

לתינוקיה לעבודת 
משמרות, קו"ח לפקס: 
03-5791918 או למייל:
gmail.com@6172222)44-47(_____________________________________________

 דרושים עובדי אריזה 
חרוצים לקייטרינג בפ"ת, 

בשעות הבוקר המוקדמות, 
עדיפות לבעלי נסיון, שכר נאה 

_____________________________________________)44-47(למתאימים, 050-3505002

 דרוש עובד זריז לשליחיות 
בתוך ב"ב, בין: 16:00-20:00, 

שכר גבוה, עדיפות לדוברי 
אידיש, לפרטים משעה 19:00, 

053-3127178)44-44(_____________________________________________

 לפרוייקט חינוכי מזכיר/ה 
ועוזר/ת אישי/ת לעבודה 

מהבית, 4 שעות ביום - גמיש, 
2,900 ש"ח בחודש. קריירה, 

072-22-222-62)44-44(_____________________________________________

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
למתן תמיכה טכני ללקוחות, 
שעות נוחות, אנגלית טובה, 

7,000 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)44-44(_____________________________________________

 למשרד עו"ד סמוך
לבני-ברק מזכיר/ה, 5 שעות 

ביום, שכר 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44(קריירה, 072-22-222-62

 למשרד תיווך
בבני-ברק דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ 15.00 עד 
20.00 מ א' עד ה' כולל 

תנאים טובים למתאימות, 
_____________________________________________)44-44(לפרטים: 052-7652801

 לגן חובה פ"ת, גננת 
חזקה מ- 13:00-17:00, 

ידע בסיסי באנגלית, 
תנאים טובים, אפשרות 

לקידום בוקר,
,050-7877853

03-9160700)43-45(_____________________________________________

 דרושים/ות פקידים/ות 
ללא צורך בניסיון קודם! 

למשרד עו"ד בב"ב המתמחה 
בגבייה דרושים/ות פקידים/ות 

לעבודה מלאה/חלקית
מתאים לבחורי ישיבה 

ולבנות סמינר סביבת עבודה 
נפרדת ומבוקרת. שכר כולל 

+בונוסים: 35 ש"ח
רק פניות מתאימות תענינה, 

זמינות מיידית! קו"ח למייל:
morans@aeh.co.il

או לפקס:03-6180638
_____________________________________________)43-46(בציון משרה: 2020
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