


י”ז - י”ט באב תשע”ז  9-11/8/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 באהבת שלום 2.5 
חד' משופצים 45 מ"ר 

ק"א, חזית, 1,250,000 
ש"ח, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 באהבת שלום, 2 חד', 
30 מ"ר, משופצים ק"א, 
עם אופציה לתוספת 15 

מ' 1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

ירושלים

 בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/
השכרה 2-3-4-5 חד' + 

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת "הולילנד 
_____________________________________________)09-43(נכסים" 02-6763740

טבריה

3-3.5 חדרים

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

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

1,240,000 ש"ח בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

חיפה

 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(_____________________________________________

פתח תקווה

עמנואל

 בבנייני משהב ברח' 
מנחם באזור ביה"כ 

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

מעלית, כולל חניה 
מקורה, 1,650,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

להרחבה, שכונה חרדית 
שקטה ואיכותית וכן דירות 

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

גבעת שמואל

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 ברח' יהודית, דירת 
3 חד', משופצת עם 

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

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

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

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים  ברח' אלישע, 3 
חד', מאוד שמור, ק"א 

עם מעלית, 3 כ"א, 
1,720,000 בלעדי, תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
,050-5308742 ,23

03-5797756)29-29(_____________________________________________

 3 חד' ברח' רבינוביץ/
בירנבוים ק"ב חזית 3 

כ"א בבנין של 5 דירות 
1,500,000 ש"ח תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 ברש"י, 2 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 מפרטי ברחוב כץ כפ"ג ב', 
5 חד' קומה קומה שלישית, 

120 מ', מעלית שבת, 
מרפסת סוכה, 1,890,000, 

054-4859570)29-32(_____________________________________________

 בתחתית, בהזדמנות!!! 
דירת גן 46 מ"ר + 20 מ"ר 

חצר, משופצת, 440,000 ש"ח 
055-9494648)29-33(_____________________________________________

 למכירה ולהשכרה בבית 
וגן, 2 חד', חדישה, 3 חד' 
+ אופציה, ק"א, 4 חד', 

משופצת, 5 חד' + נוף, מגרש, 
_____________________________________________)30-35(מחסן. תיווך, 053-3196069

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

1,000,000 ש"ח,
_____________________________________________)31-04/18(054-4418142 שיכון א'

וילות ובתים

+5 חדרים

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דופלקסים

אלעד

דירות 
להשכרה

אופקים

 3 בהראשונים, בנין חדש, 
ממוזגת, קומה חמישית + 

מעלית, 55מ' בנוי + 20 מ"ר 
מ. שמש + סוכה, עורפית,   

_____________________________________________)29-33(3,500 ש"ח, 052-7671305

 בפלמ"ח, 3 חד', כ- 55 
מ"ר, קומה ב', 3,000 ש"ח. 

נדל"ן הקריה, 054-8472222, 
050-3000121)29-32(_____________________________________________

צפת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירת 3 חדרים, רח' 
בן איש חי, קומה רביעית, 
מאווררת, ממוזגת במחיר 

מוזל, 052-7618640,
054-8409058)30-33(_____________________________________________

 4 חד', קומה שניה, 
מזגנים, מעלית + סוכה, 

סורגים, מיידי, 4,200,
050-4187204/1)30-33(_____________________________________________

 בקוטלר, 3 חד', קומת 
כניסה, כ- 65 מ"ר, דירה 

חמודה, 3,950 ש"ח,
052-7123300)30-33(_____________________________________________

קריית אתא

פנטהאוזים ודירות גן

לפרסום
בלוח

03-6162228

 פדרמן בק.הרצוג, 5 חד', 
מקבלן, קומה 4, מזגנים 

וסורגים, 4,900 ש"ח,
054-5980203)31-34(_____________________________________________

 3 חד' משופצת, ק"ב, 
בשלמה בן יוסף, 60 מ"ר, 

_____________________________________________)31-32(מיידי, 054-8460983

 בבלעדיות! להשכרה דירה 
3 חדרים גדולה, ברחוב בן 

גוריון/טבריה ב"ב
נעימה, מוארת, מיזוג, וארונות 

במצב מצוין, 3,800 ש"ח 
_____________________________________________)31-32(תיווך, אבישי 052-2671133

 דו-משפחתי
בטבריה-עילית, 110/370, נוף 
יפה וגינה מושקעת, 985,000 
ש"ח. תיווך - לאנ"ש ידידיה - 

_____________________________________________)32-32(לוינגר, 052-7166160

 בית חדש ענק ליד קרליץ, 
350/500, מחולק ל- 5 דירות 

מושכרות תשואה גבוהה, 
2,500,000 ש"ח.

תיווך - לאנ"ש ידידיה - לוינגר, 
052-7166160)32-32(_____________________________________________

 דירה ענקית בשז"ר 
המבוקש, 160 מ"ר, 5 חד', 

משופצת מהיסוד, פינתית + 
יחי' הורים + מ.סוכה + מחסן. 
תיווך - לאנ"ש ידידיה - לוינגר, 

052-7166160)32-32(_____________________________________________

 בויצמן קרוב ליש-חסד, 
3 חד', ק"א משופץ, 67 מ"ר. 
תיווך - לאנ"ש ידידיה - לוינגר, 

052-7166160)32-32(_____________________________________________

רחובות
 קוטג' 7 חד' + יחידה 

נפרדת 3 חד', מיקום 
הכי חם, מרים מזרחי, 

מושקעת! חייבים לראות. 
אקספרס נכסים
054-8485567)32-32(_____________________________________________

 באברבנאל, קומה 
ב' 60 מ"ר, 3 חדרים + 

סוכה - יפיפיה - מציאה!
"מקסימום-נדלן"

054-4340843)32-32(_____________________________________________

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

אופ', 1,340,000 לל"ת,
052-7021678)30-34(_____________________________________________

 במנחם-בגין, כ- 3 
חדרים, קומה ג' ואחרונה 

גג בטון! + אופציה 
גם בצדדים! מיידי! ב- 
1,280,000 ש"ח. להב-
_____________________________________________)32-32(נכסים, 050-4177750

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירת 3 חד' אחרונה 

בבניין! 1,700,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח'-השניים, 3חד' אחרונות 

מפרט-גבוה, 1,250,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון, 3 חד' 
גדולה ומשופצת, 1,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות! בראב"ד, 
3 חד' במחיר מציאה! 

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 באיזור וילקומירר, 3 חד' 
חדשה ומרווחת + מעלית, 
נוף, 1,640,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בלעדי!! באבן 
גבירול-מימון, מחולקת, 

3 חדרים, 80 מ"ר + 
סוכה על רלסים 12 

מ"ר + יחידת דיור 20 
מ"ר, משופצות, ק"א, 

1,890,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בלעדי!! בפלמ"ח, 3.5 
חדרים, שמורה, כ- 90 

מ"ר, חזית, ק"ב + אופ' 
1,490,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות, 
בגניחובסקי, 3 חד', ק"ג 
+ אופציה, 1,330,000 
ש"ח. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)32-32(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. הזדמנות 
שלא תחזור, דירת 3 חדרים 

באברבנאל, סוכה וחניה,
050-6925400)32-32(_____________________________________________

 לחטוף! במכבים, 
3 חד', ניתן להפוך 

בקלות ל- 4 חד', ק"א, 
,1270,000 ש"ח, גמיש. 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)32-32(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד ב"ב! 
3.5 חד', 80 מ"ר, קג' 

ואחרונה + אופציה, 
1,320,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)32-32(- מתווכים" 03-5701010

 ברבי-עקיבא אזור 
ישעיהו בטאבו משותף, 

60 מ"ר + מרפסת 
20 מ"ר + מעלית, ב- 

1,200,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)32-32(נכסים, 050-4177750

 מציאה! בפרויקט 
פינוי בינוי מתקדם מאוד 
בגבול רמת גן בני-ברק! 
60 מ"ר, מחולקת ל-2, 
מכניסה 4,600, רק ב- 
1,350,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)32-32(נכסים, 050-4177750

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

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

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)32-32(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח' בז'בוטינסקי, 
70 מטר + הול גדול + 

מרפסות, קומה א', עורפית 
בניין אברכים, אופציה לסוכה, 
משופצת, 1,370,000. תיווך 

_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3.5 חד' 
בז'בוטינסקי, ק"ב, חזית ועורף 

אזור הרב שך, בניין אברכים, 
משופצת, כ- 80 מטר, 

1,310,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)32-32(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים בשלמה בן 
יוסף בבלעדיות, כ- 60 מטר, 

משופצת, סוכה, מעלית, חניה 
בטאבו. יוסף אורלינסקי. רי/

_____________________________________________)32-32(מקס ב"ב, 050-4174049

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)32-32(אדוארד

 בהזדמנות! ביואל, 2.5 
חד', ק"א, 1,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

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

1,270,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)32-32(_____________________________________________

 בלעדי ליד דוב גרונר, 2 
ח', 55 מטר + אופציה קיימת 

בגג בטון + בנייה בצד 35 
מטר, קומה ג', לא משופצת, 

1,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב, 054-5500263

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

_____________________________________________)32-32(דסקל, 050-5926021

 בהרצוג 10 חד', 280 
מ"ר בנוי + 200 מ"ר גינה, 4 

כ"א, 2 יח' מושכרות, תשואה 
גבוהה. "רי/מקס" משה דסקל,  

050-5926021)32-32(_____________________________________________

וילות ובתים

דופלקסים
 דופלקס 6 חד' 200 מ"ר 

+ מרפסת שמש + גג 90 
מ"ר, משופץ מהיסוד. "רי/

מקס" - משה דסקל,
050-5926021)32-32(_____________________________________________

 קטמון הישנה! 4 כיווני 
אוויר! בבית ערבי דו קומתי, 

3 חד', 85 מ"ר + מרפסת 25 
מ"ר, לשימור, ק"א ואחרונה, 

מגרש 459 מ"ר, בחלקה 
זכויות בניה, המבה כלול 
בתוכנית תמ"א 38, ירדו 

במחיר!!! תיווך מאור,
050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

 בגבעת זאב בית בודד 
חדש! במיקום מעולה וגישה 

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

מניבה. תיווך מאור,
050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

 בגבעת זאב דו משפחתי 
כוילה, 220 מ"ר, משופץ 
+ מחסן וגינה 200 מ"ר 

היקפית לנוף, כולל יחידות 
דיור ואופציות נוספות, במחיר 

דירה!!! תיווך מאור,
050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

 חדשה בשוק ובהזדמנות 
אמיתית, ברמת שרת צמוד 
לבית הכנסת זכות-אבות, 
קוטג' 4 חדרים + טרסה, 

_____________________________________________)32-32(בלעדי ל"צימוקי" 02-5638221

פנטהאוזים ודירות גן
 רמות א', באזור מבוקש, 

כניסה פרטית לדירת גן, 3 
חד', גדולה + פינת אוכל וגינה 

60 מ"ר, משופצת כחדשה, 
פרטיות, גישה לא מדרגות, 

לזריזים! תיווך מאור,
050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

דופלקסים
 בקרית משה, מיוחדת 
במינה, דירת גג 2 מפלסים, 

זכויות בניה + מעלית שבת + 
חניה + יחידת מחסן, בלעדי 

_____________________________________________)32-32(לצימוקי, 02-5638221

 בגבעת מרדכי, כניסה 
פרטית וגישה נוחה לדירת 
גן, 5חד' גדולה + גנה 40 

מ"ר ניתנת לחלוקה בקלות, 
כחדשה, מרכזית, שקטה, כל 
הקודם זוכה!!! תיווך מאור, 
050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

 בגבעת זאב, בבניין 
איכותי, אבן! 5 חד' + פינת 

אוכל,מרפסות וחניה, יח' 
הורים, כחדשה, ק"ב, מעלית, 

שטופת שמש, מתאימה 
גם למבוגרים/נכים, אסור 

לפספס! תיווך מאור,
050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

 בגבעת זאב, שאול המלך, 
קוטג' 6 חד' + מרתף, מחסן 
גינה וחצר גדולה, שקט, גישה 
נוחה ותב"ע מאושרת לקומה 

נוספת. תיווך מאור,
050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

 גבעת זאב משה"ב, 
פינתית, 4 חד' מרווחת + 

מרפסת סוכה לנוף, כוללת 
יחידת הורים, ק"ב + מעלית, 

הסקה דירתית, במחיר דירת 3 
חד'! תיווך מאור,

050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

 גבעת זאב המתחרדת, 
כניסה פרטית לדירת גן 4 חד' 
+ גינה 100 מ"ר ויחידת דיור 2 
חד' מוכנה, בבניין קטן מרכזי 

ושקט, מיידית! במחיר קטן!!! 
תיווך מאור, 02-5730077, 

050-5500323)32-32(_____________________________________________

 גבעת זאב השקעה/
מגורים, 3 חד', מרווחת + 

פינת אוכל מוגדרת ומרפסת 
סוכה + תב"ע מאושרת 

להרחבה של חדר ומרפסת, 
קרוב לכל דבר, במציאה!!! 
תיווך מאור, 02-5730077, 

050-5500323)32-32(_____________________________________________

נתניה
 ברחוב יוספטל לאחר 

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

שמש 45 מ"ר, ק"ג, 
840,000 ש"ח, לל"ת, 

054-2000030)32-35(_____________________________________________

 4 חד' + מרפסת ענקית 
+ חצר, כ- 120 מ"ר, ליד 

המרכז המסחרי,
03-6199716 ,052-7142624)32-33(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

 בן יהודה, 155 מ"ר, דירה 
בקומה ומיוחדת, 2,400,000 

_____________________________________________)32-32(ש"ח, 050-3528252

 אנגלו-סכסון. פנטהאוז 
ביוסף-נקר, 6 חדרים, 200 
מ"ר + מרפסת 200 מ"ר, 

03-9301122)32-32(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון. בבן צבי, 
מיני-פנטהאוז, 6 חדרים + 

מרפסת שמש בבניין מפואר, 
03-9301122)32-32(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בעצמאות, 
נפטהאוז דופלקס 6 חדרים + 

_____________________________________________)32-32(3 מרפסות, 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביונה גרין, 
דופלקס-גג, 120 מ"ר + 35 
_____________________________________________)32-32(מ"ר מרפסות. 03-9301122

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג, 6 חד' בבנין חדש, 

_____________________________________________)32-32(בן 3 שנים, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג, 5 חד' + גג 80 

_____________________________________________)32-32(מ"ר, 03-9301122

 בהדר גנים בבניין של 
דתיים, 5 חדרים, מושקעת 
+ מרפסת סוכה + מחסן, 

050-3528252)32-32(_____________________________________________

 140 מ"ר מפנקים, מעלית 
שבת, חדר מתבגר, מ.שמש, 

1,850,000 ש"ח. אסתי ג'ובני, 
052-3524841)32-32(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון. יוסף-נקר, 6 
חד' ששודרגה ל- 5 חד', גדולה 

_____________________________________________)32-32(ומרווחת, 03-9301122

 אנגלו-סכסון באויערבך 
המבוקש, 5 חד', מרפסת ו- 2 

_____________________________________________)32-32(חניות, 03-9301122

 אנגלו סכסון בפנחס-חגין, 
1311 מ"ר + מרפסת- 5

סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)32-32(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון. בנקש, 6 
חד', 137 מ"ר + מרפסת 13 
מ"ר, תקרה בגובה 3 מטר! 

03-9301122)32-32(_____________________________________________

 בההגנה, 4 חד', מעל 
המדרחוב, משופצת מהיסוד, 
מצויינת להשקעה. "רי/מקס" 
_____________________________________________)32-32(- משה דסקל, 050-5926021

 אנגלו-סכסון. 4 חדרים 
בביל"ו, 125 מ"ר, מעלית 

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)32-32(_____________________________________________

 אנגלון-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מעלית ומרפסת סוכה,
03-9301122)32-32(_____________________________________________

 בטרומפלדור, חרדי, 
דירת 3 חד', ק"ב, 75 

מ"ר, 1,250,000 ש"ח, 
_____________________________________________)32-35(מיידי, 052-8995977

 בהרצל/שפירא מחולקת 
ל- 3 ח', תשואה גבוהה 

ביותר - משופצת, ק"ג, רק 
1,300,000 ש"ח,

050-4811122)32-32(_____________________________________________

 בדף היומי, 3 ח' + חצי, 
ק"א, משופצת - שרותים 

כפולים - מיידית!! 1,300,000 
_____________________________________________)32-32(ש"ח, 050-4811122

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

050-3528252)32-32(_____________________________________________

 בהדר גנים, 3 חד', ק'1 + 
מחסן ללא מעלית, 1,350,000 

_____________________________________________)32-32(ש"ח, 050-3528252

 במרכז העיר, דירת 3 
_____________________________________________)32-32(חדרים מצויינת, 050-6925400

 אנגלו-סכסון. אחד העם, 
3.5 חדרים, 80 מ"ר, משופצת 

_____________________________________________)32-32(באזור שקט, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט 

_____________________________________________)32-32(כולל צנרת וביוב, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בארלוזורוב, 
3.5 חד' 85 מ"ר, משופצת! 

03-9301122)32-32(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון ביוספטל, 3 
חד', קומה 4 + אפשרות בנייה 
_____________________________________________)32-32(על הגג, מציאה! 03-9301122

 בפינס 2 ח', ק"ב, 
מושכרת ב- 2,700 ש"ח, 

מסודרת ופוטנציאלית! רק 
959,000 ש"ח, 050-6610501, 

050-4811122)32-32(_____________________________________________

 דרום העיר, 3 ח', 
משופצת לגמרי, כניסה פרטית 

וחצר, 490 אלף,
050-3202551)32-32(_____________________________________________

 רחוב ירושלים )הפלמ"ח( 
135 מ', 6ח' חצר ומרפסת 

נוף, 1,250,000 ש"ח,
052-8045458)32-32(_____________________________________________

 בק.אתא, הנרייטה סולד, 
4 חד', ק/2, שכירות עוברת, 
2,500 ש"ח, 670,000 ש"ח 
- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)32-32(פרוייקטים, 052-2790370

 בק.אתא, סוקולוב, 
4 חד', ק/3, רק 785,000 

ש"ח - המלצת השבוע - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)32-32(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בק.אתא, יוספטל, ק/2, 3 
חד', שכירות עוברת של 1,800 

ש"ח, 485,000 ש"ח - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)32-32(_____________________________________________

 בק.אתא ביוספטל, ק/2, 
3 חד', רק 455,000 ש"ח 

- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)32-32(פרוייקטים, 052-2790370

בני ברק

 יח' דיור בת 2 חד' 
מרוהטת, אם חצר וכניסה 

פרטית מיידית. טל':
_____________________________________________)32-32(050-2838399, זהבה

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים
 יחד' בת חדר, 16 

מ"ר למטרת קליניקה או 
משרד, אפשרות להשכיר 
לפי שעות חודשי, מיידי. 

טל': 050-2838399 
_____________________________________________)32-32(זהבה

 תיווך. בהזדמנות דירות 
2-3-4 חדרים בב"ב ובפ"כ. 

במחירים טובים, מיידי, 
אפשרות לריהוט חלקי,

 ,054-7477054/03-5444815
_____________________________________________)32-32(מוטי

וילות ובתים
 בית פרטי בדב גרונר, 
משופץ, 150 מ"ר + גינה, 
מסודרת + מרפסת, מיידי, 

053-3160767)32-33(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בהראשונים, פנטהאוז 
3 חדרים + מרפסות 

קומה 5 + מעלית, מיידי, 
3,600 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בלעדי! בחרל"פ, 
דירת-גג ענקית, 5 חדרים, 

כ- 170 מ"ר, חדשה, 
משופצת אדריכלית 

ברמה גבוהה מהיסוד + 
גג ענק פתוח, ממוזגת, 

ק"ג )ללא( + חניה, 7,200 
ש"ח, גמיש. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בהר סיני, 4 חד', 
ממוזגת, 3 כ.אוויר, 

מטבח אמריקאי, מיידי, 
,054-3975683

_____________________________________________)32-32(03-5704670 מצב מצוין

 באהרונוביץ, 4 חד', 
חדשה, מרווחת, ממוזגת, 

סוכה + מעלית. תיווך שמואל, 
054-8040055)32-33(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים צמוד 
לבני-ברק, דירה כחדשה! נוף 

מכל חלון!! לטווח ארוך, מחיר 
_____________________________________________)32-35(5,400 ש"ח, 052-4483630

 בבניין-חדש בשמעיה 
)ליד בי"ס מרכז(, דירת 4 חד' 
מפוארת, 6,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 להשכרה 4 חד' גדולה 
ומשופצים, ק"ב, עם 

מעלית, חזית ברח' הרב 
יצחק ניסים, לממושכת, 

4,800 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797766, 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 3 חד', ממוזגת, מרוהטת 
חלקית, ק"א, ברח' אברבנאל, 

פינוי 1.9 )י' אלול(,
050-4521306)32-33(_____________________________________________

 תיווך. בהזדמנות דירת 
3.5 חדרים בפ"כ + דירות 
2 חדרים, מחירים טובים 

לשוכרים רציניים, שירות מהיר 
ומקצועי, 052-2213344, 

054-7477054)32-32(_____________________________________________

 הקודם זוכה! בבילו, 3 
חד', חזית, קא', מסודרת 

ומתוכננת בקפידה.
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)32-32(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 
באברבנאל, 3 חד', 85 
מ"ר, חזית, רק 3,500 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)32-32(_____________________________________________

 בגבול ר"ג, בסמטת 
החושן, 3.5 חד', גדולה 

ומאווררת, בנין יוקרתי + חניה 
מקורה, 4,700 ש"ח, מיידי, 

03-6776552 ,054-8591080)32-33(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה י”ז - י”ט באב תשע”ז  9-11/8/2017 

 

 

 

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-47/17(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-04/18(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

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

הרב שטרן, ק"ק, מתאים 
גם למשרד, 2,400 ש"ח, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

משרדים

השקעות

בני ברק

 יחידת ארוח, ק"א, 
מפוארת, מאובזרת וממוזגת, 

באזור רח' סוקולוב, לזוג, 
052-7662345)18-30(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-20/18(_____________________________________________

אור הגנוז

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-24/18(לקייטרינג, 054-5747012

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)07-36(_____________________________________________

בית חורון

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

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

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

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

08-8683777)03-30(_____________________________________________

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

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

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

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

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

 הזדמנות אחרונה, 
זכות לדירה בשרון, שדה 

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

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

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

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

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

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

 וילה חדשה, ממוזג, 
מתאימה למשפחות גדולות, 

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

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

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

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

חצור הגלילית
 בית קרקע, 2 חד', 

מטבח מאובזר, מזגנים + 
מרפסת גדולה, נוף מרהיב, 

052-8982353)26-33(_____________________________________________

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

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

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

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

טבריה

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות, למשך כל ימות 

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

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

מגרשים

חנויות

 להשכרה חנות במרכז 
ר"ע )גן ורשא( 18 מ"ר, 

נדרשים דמי פינוי,
03-5308631)29-32(_____________________________________________

אשדוד
 "תווך נופשים" מאגר 
של דירות באזורים החרדים 

והמתחרדים באשדוד,
054-8495745)29-32(_____________________________________________

 דירת פנטהאוז 
בק.שמואל, נקיה, מסודרת, 

ממזוגת, נוף לכינרת 
_____________________________________________)29-32(ומרוהטת, 054-8475006

 דירת 4 חדרים בקריה 
החרדית, נוף מהמם לכינרת, 
4 כיווני אוויר, ממוזגת במחיר 

_____________________________________________)29-32(מוזל, 052-7691497

 דירת נופש בטבריה + נוף 
מרהיב, דירה גדולה מרווחת, 

ממוזגת ברמה גבוהה, 
מטופחת, בקריה החרדית ליד 

_____________________________________________)29-32(הכינרת, 050-4164453

 וילה מהממת לקבוצות 
עד 26 איש, 8 חד', בטבריה 

עילית, 058-7665298,
053-3128110)29-32(_____________________________________________

 יחידה מפוארת לזוג + 2 
ילדים, גג ענק + נוף לכינרת, 

054-7474193)29-32(_____________________________________________

 בכפר גנים בדב הוז, 4 
חד', משופצת, עורפית + 

מעלית, כניסה 1.8.17,
052-7577070)30-33(_____________________________________________

 דירה 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, 
2,500,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 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)42-43/17(_____________________________________________

מבחר צימרים ממוזגים
+ גקוזי + בריכה

054-8818699

חדש בטבריה 
קרוב לחוף הים

1-1.5 חדרים

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

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

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

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

פתח תקווה

ירושלים

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 יח"ד לזו"צ, כחדשה, 
יפיפיה, מרוהטת וממוזגת 
בז'בוטינסקי ליד רמב"ם, 

_____________________________________________)29-32(2,300 ש"ח, 052-7660172

 ברמב"ם יח"ד 25 מטר, 
קומה ב', חדשה ומרוהטת, 
2,000 ש"ח, פינוי י"ב אב, 

052-6166852)29-32(_____________________________________________

 יח"ד להשכרה, יפה 
ומרוהטת במרכז העיר ב"ב, 

פינוי בקרוב, פרטים:
054-6379570)30-33(_____________________________________________

 בחיד"א יחידת חדר גדולה 
+ מטבחון + מקלחת, ק"ד, 

לל"מ, 052-7652206,
052-7642348)30-32(_____________________________________________

 יחידת דיור, מרוהטת 
וממזוגת, בבנין חדש בבן 

פתחיה, 054-8432995 מאחרי 
054-8432994 20:00)30-32(_____________________________________________

 בבארי - לזו"צ, 2 חד', 
ק"ק, סורגים, מזגנים, מרכזי 

ושקט, כ- 45 מ"ר, 2,800 
_____________________________________________)30-33(ש"ח, 054-4797080

 במרכז בית וגן, 5 חדרים, 
משופצת כחדשה, ק"ג, 

מרפסות, מזגנים, 6,700 ש"ח, 
054-4636410)30-33(_____________________________________________

+5 חדרים

נתיבות

 דירה להשכרה בנתיבות, 
3 ח' גדולים בקהילה החרדית, 

קומה ג', משופצת, מטבח 
_____________________________________________)30-32(חדש, כ.מיידית, 054-8454971

 חדר 23 מ"ר בגן ורשא, 
כולל ארנונה, לא למגורים, 

050-4123655)31-34(_____________________________________________

 יח"ד בשפת אמת, חדישה 
ומרוהטת, מיידית, 2,000 ש"ח 
052-7141903 054-8468888)31-32(_____________________________________________

 חדר 23 מ"ר בגן ורשא, 
כולל ארנונה, לא למגורים, 

050-4123655)31-34(_____________________________________________

 יח"ד בשפת אמת, חדישה 
ומרוהטת, מיידית, 2,000 ש"ח 
052-7141903 054-8468888)31-32(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)31-32ח(052-7396092

 מחפשים דירת 3 חד' 
באלעד לשכירות בעליון, מיידי, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8435741

 דירת 130 מ"ר מפוארת 
ומאובזרת היטב, ממזוגת, עד 
13 מיטת לשבתות ולתקופות 

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492
 3 חד' ליד קריית שמואל, 

ממוזגת ומרוהטת + נוף 
לכנרת, חדשה, לאנ"ש

052-4404256)31-32(_____________________________________________

 2 דירות נופש חדשות, 
ק.קרקע, ממוזגות, מקום 

שקט, 5 ד' מהכינרת,
052-2823329)31-32(_____________________________________________

 דירת נופש ברמה גבוהה 
בשיכון צאנז בטבריה, ליחידים 

ולקבוצות, לל"ת,
02-6263663 ,058-3777500)31-34(_____________________________________________

 בטבריה עילית, 
מאובזרת, מתאימה לחרדים, 

600 ש"ח ללילה )מיחם + 
_____________________________________________)31-34(פלטה( 054-8422425

 דירת נופש לזוגות, 400 
ש"ח ולמשפחות עד 12 איש 

)1,000 ש"ח(, מאובזרת + 
בריכה + נוף, הליכה לביכ"נ 

ולכנרת, 058-3227877,
054-2076792)29-32(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

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

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

מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

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

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

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

 מבנה חדש- 
לשבתות חתן, שמחות 

ושבתות נופש כולל בית 
כנסת מפואר, בית 

מדרש, 2 אולמות, 2 
מטבחים, 48 חדרי 

שינה, חנייה וחצרות, 
 058-3232627

30-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-38/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

כלנית

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 סוויטות מפוארות
רק 10 דקות מטבריה !!! עם 

ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 
_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי, 
סאונה, בית כנסת, מקווה, 

מתאים לחרדים,
058-3242225)25-34(_____________________________________________

מושב תעוז
 מתחם בריכה 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית 
מוצנעת, מטבחון, שרותים, 

מקלחת, פינות ישיבה ועוד... 
25 ש"ח לשעה. לקבוצות 

ומשפחות, פרטיות מוחלטת 
באווירה כפרית, מותאם לציבור 

_____________________________________________)28-35(הדתי/חרדי, 052-3135105

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

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

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

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

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

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-01/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-02/18(מדהים, 052-7170576

 בגבעת שאול, 4 חד', 
יוקרתית, ממוזגת, מאובזרת, 

מרכזית, נקיה, 13 מיטות, 
,052-7635710

052-7690091 ,052-7184145)29-32(_____________________________________________

כרמיאל
 להשכרה יחידת נופש 

בכרמיאל, 2 ח' + גינה לזוגות 
ומשפחות לבין הזמנים 

_____________________________________________)29-32(וחופשות, 052-4821690

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

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

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

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

להסעה, טל': 052-3224835, 
052-2634477. טל' לבין 

_____________________________________________)37-40/17(הזמנים: 050-6324477

 דירת נופש, 2 חד', קרקע, 
נוף לים, נקיה, מסודרת, 

מרפסת גדולה, חניה וחצר, 
054-8597111 ,052-8355839)28-33(_____________________________________________

יבניאל
 צימר הכהנים- 10 דק' 

מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 
052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

_____________________________________________)42-43/17(נוחים! 050-8818678

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

מחוממת ומוצנעת + 
ג'קוזי ענק, מאובזר + 
נוף, בקרבת ביהכנ"ס, 

לזוגות בלבד, 
052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

רומנטים לזוגות, בריכה 
מחוממת מוצנעת, 
ג'קוזי ענק + נוף, 

ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-23/18(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים 

ומפוארים בטבריה + 
ג'קוזי, מחומם + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, 

במחירי השקה!!
052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

 2 דירות גדולות, ממוזגות 
ומאווזרות ב-ק"ש עם חצר 

פרטית! קרוב לטיילת,
052-7130111)17-37(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים ביבניאל 
לזוגות ולמשפחות, אזור חרדי, 

_____________________________________________)29-32(קרוב לכינרת, 050-6377843

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

 דירת נופש, ממוזגת קרוב 
לשטיבלעך ולכנרת, מרכזית, 

052-7139760)32-33(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 2 ח' משופצים לחלוטין, 
ק"א, כולל 2 מזגנים, בצירלזון 

_____________________________________________)31-34(שיכון ה', 054-4770245

 2 חדרים, מרוהטת 
קומפלט, מעלית, דוד"ש 
ברח' ירושלים, כניסה 15 

_____________________________________________)31-34(אוגוסט, 050-9375052

 בהרב שך רד"ק, 2 
חדרים גדולים, ק"ג, משופצת 

ברמה גבוהה, 3,600 ש"ח, 
 ,03-5705498 ,054-8428241

_____________________________________________)31-34(ללא ריהוט

 רח' הר סיני 7, 2 
חדרים נפרדים מטבח 

אמריקאי, סוכה סגורה, 
מרוהטת, ממוזגת, מיידי, 

,054-3975683
03-5704670)32-32(_____________________________________________

 בהגרא בהזדמנות 
למבינים!!! כ- 2 חדרים 

+ מרפסת גדולה עם 
םפינת ישיבה, כחדשה! 

מטופחת ביותר! מרוהטת 
קומפלט!!! מיידי! לזו"צ 
ללא ילדים! 3,150 ש"ח,

053-3121640)32-32(_____________________________________________

 במקובר, יחידת דיור, 2 
חדרים, משופצת כחדשה 

+ ריהוט מלא, ק"ק, 
3,000 ש"ח כולל ארנונה 

**ברב קוק, 2 חדרים, 
40 מ"ר, ק"ק, 3,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 דירת חדר מהרב קוק, 
מרוהטת, ממוזגת, מטופחת 

מיידי, 1,700 ש"ח, מתאים 
_____________________________________________)32-35(לבודד, 054-5634160

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)32-32(אדוארד

 בר אילן, 1.5, קומת 
קרקע, 2,800 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)32-32(אדוארד

 בז'בוטינסקי, עורפית, 
ק"ב, 1.5 חד', 30 מ"ר, 

מרוהטת קומפלט וממוזגת, 
2,300 ש"ח כולל ארנונה ומים, 

052-7158998)32-35(_____________________________________________

 בחזני בקהילה, 4 חד', 
ק"ב, משופצת חלקית, בניין 
בתהליך שיפוץ, מיידי, 2,200 

_____________________________________________)32-35(ש"ח, 050-8444490

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

עמנואל
 4 חד' גדולה + מרפסת 

_____________________________________________)32-35(במדורגים, 054-8446858

 4 חד' משופצת, מטבח 
+ דוד"ש חדשים + סורגים 
+ מרפסות + נוף מדהים, 

054-2300995)32-35(_____________________________________________

 4 חד', מזגן בכל חדר, 
פינוי 1.9.17, 4,300 ש"ח, 

,052-4248686
054-3394727 ,054-6393429)32-35(_____________________________________________

 דרושה דירת 120 מ"ר 
לקניה באזור הרב לנדא ב"ב, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4147688

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)32-33ח(052-7396092

 דרושה דירת 5 חדרים 
לקניה באזור הרב לנדא ב"ב, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4106788

 חנות מכולת בן יצחקי 
ברחוב פתאיה פ"כ + מוניטין, 
03-5786847 ,052-7618662)32-35(_____________________________________________

 למכירה חנות בבני-ברק 
ברח' רבי עקיבא, 1,250,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 להשכרה חנות בבני-ברק 
בהרב-קוק/רבי-עקיבא, 63 

מ"ר, 17,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 קו חלוקה במרכז, 4 
שעות בלילה, הכנסה, 10,000 
ש"ח חודשי ברכב פרטי, מחיר 
_____________________________________________)32-33(110,000 ש"ח, 052-6377741

 השקעה של 63,000$ 
ורווח חודשי נטו 800$ בקניין 

בית )וילה( במישיגן עם טאבו, 
058-4770789)32-35(_____________________________________________

 במשרדנו חתימות מוכנות 
לתמ"א בקריות - מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים,
04-8441111)32-32(_____________________________________________

 דרושים יזמים/קבלנים 
לפינוי בינוי בפתח-תקווה, 

לאחר החתמת דיירים - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

04-8441111)32-32(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי באזור מגדלי 
שקל, 50 מ"ר, חזית, שירותים 
מוצמדים לחנות 3,300 ש"ח, 

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

_____________________________________________)32-32(אדוארד

 להשכרה חנות במרכז 
רבי עקיבא בפסג' 30 מ"ר, רק 
3,200 עם חלון ראווה גדול על 
רבי עקיבא. תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)32-32(_____________________________________________

 בק.אתא, מגרש לבנייה 
רוויה, פרטים במשרד - מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)32-32(_____________________________________________

 בחיפה מת"מ 2 המבוקש, 
מגרש של 750 מ"ר לבניית 
1,500 מ"ר, רק 1,950,000 
ש"ח - מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים,
04-8441111)32-32(_____________________________________________

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

03-5797756

מציאה
להשכרה 28 מ', משרד מפואר, 
ק"א כניסה נפרדת, בבנין יפה, 

משופץ כחדש,  מתאים למשרד, 
אדריכל, לקוסמטיקאית, אולם 
הרצאות, בהרב קוק ליד חברון, 

2,500 ש"ח.

050-5308742

מחסנים
 להשכרה ב"ב, 

בהזדמנות, מחסן מעל 
300 מ"ר, גישה לפריקה 

במקום מחיר מציאה, 
מקום שקט,

053-2807550)32-33(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב 
הרב קוק משרד/חנות 

כ- 40 מ"ר, חזית, ק"ק, 
משופץ, מיידי, 3,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 מציאה: משרד 40 
מטר עם ריהוט מלא 

ומזגנים, רק 3,400 ש"ח 
איזור הרב קוק + חניה. 

תיווך BA יזמות,
,03-6138886
0544-980159)32-32(_____________________________________________

 משרד מפואר 
להשכרה 80 מ"ר במרכז 

העיר, קומה א' עם 
מעלית במחיר מציאה, 

אפשרות לריהוט לכניסה 
מיידית. תיווך BA יזמות, 

,03-6138886
0544-980159)32-32(_____________________________________________

 ברשותנו משרדים ברחבי 
העיר בבני-ברק בגדלים שונים 
במחריים אטרקטיביים. תיווך 

BA יזמות, 03-6138886, 
0544-980159)32-32(_____________________________________________

 במטרסדורף, 4 חד', ק"ק, 
ממזוגת, 10 מיטות, מרפסת, 
יח' - כה' באב, 02-5373650, 

050-4150649)32-32(_____________________________________________

מושב אחיעזר
 דירה גדולה לבין הזמנים, 
גינה, נדנדות וערסלים במחיר 

_____________________________________________)32-32(מוזל, 054-8463911
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הובלות והסעות
 "הובלות המרכבה" - 

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

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

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

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

מוצרים 
ושירותים

לפרסום
בלוח

03-6162228

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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

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

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

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

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

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

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

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

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

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

ערד

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

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

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

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

 וילה אטרקטיבית בערד, 
+ מרפסת ונוף + חצר עם 

מתקנים למשפחות ולקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

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

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

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

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

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

נתניה

ספסופה

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

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

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

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

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

052-6024900)19-41(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

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

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

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

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

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

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

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

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

0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

למבוגרים. עמינדב לוין,
052-7655660)21-33(_____________________________________________

 "נופש ליחידים וקבוצות" 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 

+ בריכה לבין הזמנים, מחירים 
_____________________________________________)24-33(נוחים, 050-4250702, גדי

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון, אהובה, 
050-6582939)24-35(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-06/18(_____________________________________________

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

ממוזגת וכן צימרים לזוגות, 
052-7679018 ,052-7687778)24-35(_____________________________________________

 בחד-נס צימר מפנק לזוג 
+ 2, ג'קוזי + נוף לכנרת + 

קרוב לביה"כ ואטרקציות.
_____________________________________________)24-35(אבי, 054-4623705

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

 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

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)25-36(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-43(_____________________________________________

התקנת דלתות

 מבצע - דירת אירוח 
לימות החול,

400 ש"ח ללילה,
לשבת - 500 ש"ח לזוג,

050-4770782)28-32(_____________________________________________

עמנואל
 דירה מקסימה ומטופחת, 

טובלת בנוף פסטורלי, 
ממוזגת, רק 270 ש"ח ללילה, 

052-7602522)28-35(_____________________________________________

 במדורגים, ליד תחנה 
מרכזית, דירת נופש, 2-16 

_____________________________________________)29-32(מיטות, 052-8703577  למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-28/18(_____________________________________________

 דירת נופש לזוגות, 
משפחות + ג'קוזי, גינה ענקית 

_____________________________________________)29-36(ובריכה, 052-2797223

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת,
050-4115872)29-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען, בריכה, 
גניה, נוף מדהים, טרמפולינה 

עד 12 איש, ג'קוזי,
053-3138826)29-32(_____________________________________________

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

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

052-7154585)19-31(_____________________________________________

 דירת נופש 5 חד' 
וצימר זוגי מאובזר, ממוזג 

ונקי + חצר ונוף, מרחק 
הליכה מהעתיקה,

052-3455254)12-38(_____________________________________________

 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)29-28/18(_____________________________________________

שלומית

מכירת רכבים
קיה

גמ”ח
 מתחתן? אנו נסייע לך 
בהשגת תרומות לחתונה. 

כרגע ליתומים.
_____________________________________________)29-32(יהודה, 054-8590659

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
 בצאנז נתניה, דירות 

ווילות יוקרתיות, צמודות לים, 
לקבוצות, משפחות וזוגות, 

,052-7170190
058-3205078 ,052-7148239)30-32(_____________________________________________

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

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול קרליבך, לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)30-37(_____________________________________________

 בעתיקה בכיכר 
המגינים, דירות אירוח 

חדשות ומפוארות 
למשפחות ולזוגות + 

בריכה לילדים, 
052-7642459)30-34(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י,

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

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

 בצפת בהר כנען וילה 
יפיפיה מאובזרת היטב נוף
_____________________________________________)31-32(10 מיטות, 054-5238601

 5 ח' ממזוגת + גינה 
גדולה + חנייה, מרכזית קרובה 

לעתיקה, 052-2252275, 
052-3230907)31-32(_____________________________________________

קריית שמונה
 להשכרה מספר דירות 

עם נוף ואויר מדהים. 4  חד' 
מרוהטות, למשפחות

לבין הזמנים, 400 ש"ח 
לזוג + ילד, כל ילד נוסף

90 ש"ח, מיידי.
שמעון 052-2794695

_____________________________________________)31-32(אבי 050-2442421

מבצע!
השכרת רכב

בין הזמנים
החל מ- 2,250& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 ברוך המתקין, מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנה 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון ופלדלת,

050-6391562 - יעוץ ללא 
_____________________________________________)31-34(תשלום

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים וספרדים,שדכן 

מקצועי עם המון הצעות. 
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-16/18(_____________________________________________

 "שידוכים לבחורי ישיבה" 
עם רקע רפואי לשם שמים, 
למגזר החרדי והדתי וכן פרק 

שני, לנשים בלבד
052-7163442)25-32(_____________________________________________

רפדים

אבידות

שיפור הראייה
 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

 מקבלים עבודות ריפוד, 
כסאות, ספות, מזרונים 
במבחר בדים/דמוי עור, 

כמובן תיקוני נגרות. 
מבצע ריפוד מושב לכסא, 

_____________________________________________)32-35(80 ש"ח, 052-4227714

 לפני כשבוע בלילה שבין 
שני לשלישי מישהו פגע 

ברכבי )יונדאי אקסנט( ברחוב 
שלמה בן יוסף בבני-ברק, הנ"ל 
השאיר פרטים על דף, אך הדף 

נעלם. אבקש מהנהג הפוגע 
שיצור עמי קשר בהקדם, 

054-8456298)28-31(_____________________________________________

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמים, לדתיים חרדים ולאומים 
ולבני ישיבות, למטרה רצינית! 

מכל הארץ, 052-4738511, 
08-9458704)29-32(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

לימוד נהיגה

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

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

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

סת”ם
 ספרי תורה, כתב 

אר"י וב"י מהודרים ויפים 
סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

2 ב- 165 ש"ח עד שמרוצים! 
052-7105645)21-33(_____________________________________________

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

להזמנות שרי:
050-4171813)26-29(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

קורסים
 מבצע: קורס מנעולים 
מקצועי של חברת פמסון 

בועז, ב- 4,000 במקום, 
054-8529934 ,6,000)30-33(_____________________________________________

 נמצאה שרשת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 אבד צמיד זהב של אישה, 
המוצא מתבקש להתקשר: 

_____________________________________________)30-31ח(03-6773671, 054-8459287

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור, נרתיק 

תכלת, באוטובוס/בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו, המוצא 

_____________________________________________)30-31ח(יפנה ל: 052-7145526

 נמצאו אוזניות בקו 402 
לב"ב ביום ראשון )בערב( ח' 

_____________________________________________)30-31ח(תמוז, 052-7102809

 נמצא טבעת באזור עזרת 
תורה בירושלים לפני שבועיים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4160457

 נמצא ביום כ"א תמוז 
בשעות הערב בקו 5 ב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(כרטיס מצלמה, 052-7116399

 נמצא שטריימל בתחנת 
אוטובוס בטבירה )ליד מלון 

פלטרין( לכיוון ירושלים,
_____________________________________________)30-31ח(052-7142081/2

 נמצא כרטיס זכרון 
למצלמה בפארק ב"ב, בפסח 
_____________________________________________)30-31ח(לפני שנתיים, 052-7171872

 נמצא צמיד זהב עם 
תליונים בחודש סיוון באזור 
חזו"א/ר' עקיבא, לפרטים: 

_____________________________________________)31-32ח(054-8526668

 נאבד ביום ראשון בערב 
- כב' בתמוז, שקית שחורה 

עם רוכסן של חנות פנסי, עם 
שמלה בתוכה באזור ר' עקיבא 
_____________________________________________)31-32ח(110 )בני-ברק(, 050-4143824

 נאבד צרור של 3 
_____________________________________________)31-32ח(מפתחות, 054-8471038

 נמצא שעון יד בקו 65 
בירושלים בכד' בתמוז,

_____________________________________________)31-32ח(052-7627197

 נמצאה בב"ב מתנה ארוזה 
של חברת נעמן,
_____________________________________________)31-32ח(052-7617880

 אבד עגיל היקר לבעליו 
בליל שבת במרכז ב"ב,

_____________________________________________)31-32ח(054-8420620

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/18(וחדר אוכל, 054-6987257

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

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

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

מירון

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

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

04-6987450 054-5989347)25-24/18(_____________________________________________

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

זוג + 4, צנוע, נוף מדהים 
_____________________________________________)26-33(וביהכנ"ס, 050-4989295

 צימר ענק + דירת אירוח 
במעלות מול אגם מונפורט, 

אטרקיות, נוף מדהים, לזוגות 
ולמשפחות, מחירים נוחים, 

054-9174659)32-33(_____________________________________________

 בצאנז, נקיה, מסודרת, 
ממזוגת, משופצת, קומה 

נמוכה, 7 מיטות,
053-3114368 ,053-3114369)32-33(_____________________________________________

 דירת 5 חד', ממוזגת, 
מטופחת מאוד, נקיה + חצר 

במחירים מצויינים,
054-8476755/6)32-33(_____________________________________________

 יח"ד זוגית באזור יפה 
נוף, מול נוף מדהים, ממוזגת, 
מאובזרת, חדשה, ק"ק, 300 
ש"ח ללילה, גם לתקופםהת 

_____________________________________________)32-35(כלייזמרים, 052-7627932

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

052-7153475)32-35(_____________________________________________

 צימרים ודירות נופש 
בצפת העתיקה, החל 

מ- 400 ש"ח לזוג. יובל, 
050-2777611)32-32(_____________________________________________

 להשכרה בצפת 
דירות נקיות ונעימות 

זוגות/משפחות/קבוצות 
לתקופת בין הזמנים, 

052-7614323)29-32(_____________________________________________

 2 יחידות נופש בצפון 
כולל בריכה פרטית, מושקעות 

ויפיפיות + נוף מרהיב,
053-4283107)32-35(_____________________________________________

 קיה קרניבל 2009, 2900 
סמ"ק, 7 מקומות, שניה, 
170,000 ק"מ, שמורה, 

_____________________________________________)32-35(49,000 ש"ח, 052-7707700

בישול
 מבשלת לקשישים בביתם 
ומארחת חברה, באיזור המרכז, 

מחירים נוחים. דבורה,
052-4353024)32-33(_____________________________________________

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-31/18(מקומות, 03-5790909

לפרסום
03-6162228

סיעוד
 אדם יר"ש, אחראי ומסור, 

מעוניין לשמור על חולים 
מאושפזים ביום או בלילה, 

050-5394208)32-33(_____________________________________________

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)32-33ח(1-599-500-003

 בט"ז בתמוז נפל מידי 
שעון עם רצועת מתכת לבן 
בפתח האולם ארמונות חן, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4179960

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)32-33ח(052-3073826

 לפני שנתיים נמצא 
שרשרת ביום ההילולא של 

הבבא סאלי וכן למעלה מעשר 
שנים נמצא צמיד בגני יהושוע, 
_____________________________________________)32-33ח(050-4116085, 050-4111985

 נמצא צמיד זהב,
_____________________________________________)32-33ח(050-4102942, 02-5376689
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לפרסום
בלוח

03-6162228

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-04/18(_____________________________________________

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-32(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

08-9278574 / 052-6779004
בהשגחת הבד“צ העדה החרדית

 מזגן חלון 1 כ"ס ב- 500 
+ מזגן 1.5 ב- 500 של 

אלקטרה, מתאים לסוכה, 
_____________________________________________)26-31(לאברכים, 052-2530036

 תנור עם כיריים, תמי 
4, מזגן עילי לחדר, מכונת 

תפירה, במצב מצויין, כל פריט 
_____________________________________________)32-35(500 ש"ח 052-4227714

ריהוט
 דרושה קלטת אלקטרונית 

לטייפ בעלת חיבור לנגן 
_____________________________________________)30-31ח()במחיר סמלי( 052-7171872

 דרושה עגלת תאומים 
"מונטובאגי" במצב טוב במחיר 

_____________________________________________)30-31ח(סמלי, 052-7171872

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף/ דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מקדחה מקיטה כחדשה 
במחיר מציאה, 250 ש"ח, 

052-7630089)30-33(_____________________________________________

 שידות וקומודה, מגירות 
עם מראה וחדר שניה צבע 

וונגה במצב חדש,
052-4227714)30-35(_____________________________________________

 6-8 כסאות ושולחן 
צבע וונגה חדשים, אפשרות 

לשולחן או כסאות בנפרד, 
052-4227714)30-35(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-05/18(הלקוח, 054-2821847

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)30-31ח(מהקיר, 050-6651365

 דרושים כיסויים לעגלת 
תאומים בייבי ג'וגר וכן גלגל 

_____________________________________________)30-31ח(קדמי, 058-3245685

 דרושה מגבעת בורסולינו 
במסירה ללא תמורה, בכל 

_____________________________________________)30-31ח(מצב, 058-3245685

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)30-31ח(054-7938941

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)30-31ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)30-31ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)30-31ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)30-31ח(תורה, 054-8432271

 דרוש אופנים במצב טוב 
לילד בן 12 "היפר" אקטיבי, 

_____________________________________________)30-31ח(לבריאות, 058-3225810

 לישיבה בב"ב דרוש מכונת 
כביסה וייבוש למסירה, בתודה 

_____________________________________________)30-31ח(מראש, 052-7682822

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)30-31ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)30-31ח(050-6778763

 דרוש אופניים חשמליות 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)30-31ח(תורה, 058-3203567

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב )למסירה( בב"ב,

_____________________________________________)30-31ח(054-8412976

 לכולל אברכים רציני, 
דרושים ספרי לימוד בתרומה, 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 052-7189933

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)31-32ח(מהקיר, 050-6651365

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)31-32ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב - במסירה בב"ב,

_____________________________________________)31-32ח(054-8412976

 דרוש מכשיר הליכה 
איכותי במחיר מוזל/למסירה, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8490511

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)31-32ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)31-32ח(בתרומה, 052-7396092

 דרושה קלטת אלקטרונית 
לטייפ בעלת חיבור לנגן 

_____________________________________________)31-32ח()במחיר סמלי(, 052-7171872

 מעוניין בקלטות טייפ/
דיסקים לסיפורי ילדים,

_____________________________________________)31-32ח(052-7171872

 מעוניין לקנות ש"ס 
שוטנשטיין במצב חדש במחיר 

_____________________________________________)31-32ח(מוזל, 052-7171872

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)31-32ח(תורה, 054-8432271

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור, 
050-4175368, אפשר להשאיר 

_____________________________________________)31-32ח(הודעה

 רדיאטור מעוצב קומפקטי, 
מצוין כחדש, 80 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 אורגנית ימהה במצב טוב, 
_____________________________________________)31-32ח(250 ש"ח, 054-8457681

 תנור גריל חשמלי ענק ב- 
_____________________________________________)31-32ח(280 ש"ח, 050-4127373

 שואב אבק ציקלין, 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-4127373

 פלטה חשמלית גדולה 
ל- 6 סירים, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-9985503

 בהזדמנות! מכשיר 
להסרת שיער "בראון" )12 

פנצטות( 90 ש"ח!
_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 מקרר משרדי במצב טוב, 
_____________________________________________)31-32ח(200 ש"ח, 053-3146162

 מכונת תפירה במצב 
מצוין, זיגזג/ישר/לולאות, 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-6651365

 מחשב נייד לכתיבה 
וצפייה במצב טוב, רק 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, טלפון: 052-3281503

 מסך דק למחשב 120 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-7432035

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 BCD מנורת הבריאות 
האלקטורמגנטית המיוחדת 
"בסד" 500 ש"ח, נקנתה ב- 

_____________________________________________)31-32ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 טאבלט כשר + תוכנות 
ומשחקים + בלוטוס ואחריות 

ל- 9 חודשים, ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(053-4107706

 מסך דק למחשב, 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-3595314

 מכונת נס אספרסו 
כמו חדש, אורגינל + מתקן 

הקצפה, 350 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4076070

 מכונת כביסה בוש במצב 
מצוין, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(052-7619851/2

 מסך דק 18.5 אינץ כמו 
חדש, 200 ש"ח בפ"ת,

_____________________________________________)31-32ח(054-4410812

 מקרר לבן "שארפ" 500 
ליטר, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' 
"וריפול" 4 מדפים + תא 

מקפיא ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' "אלקטרה" 5 ק', 3 שנים, 

_____________________________________________)31-32ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' אלקטרה, 7 קילו, ב- 500 

ש"ח, מצב טוב מאוד,
_____________________________________________)31-32ח(054-5823874

 אופניים חשמליות, דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(054-5823874

 ציפסר 3 ליטר, חדש 
באריזה, בהזדמנות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 054-8486993

 טאבלט נאון 7 אינץ', 250 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה 

_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד. חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 מאוורר בלוסטאר מגדל, 
עומד מסתובב במצב מועלה, 

_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור 12 צלעות, 70 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4076070

 מקרוגל - 50 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)31-32ח(מעולה, 052-4076070

 רדיאטור חימום 9 צלעות, 
_____________________________________________)31-32ח(60 ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור חימום 7 צלעות, 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 052-4076070

 שולחן סלון במצב מצוין, 
בהזדמנות, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)31-32ח(054-8486993

 שולחן נפתח + 2 כסאות 
במצב מצוין! ב- 350 ש"ח 

גמיש! בב"ב, לפרטים:
_____________________________________________)31-32ח(050-4119202

 שולחן מטבח נפתח 
במצב טוב, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(בב"ב, לפרטים: 050-4119202

 מיטת נוער משולשת 
במצב טוב, 500 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)31-32ח(03-6180520, 052-7152807

 מזנון )2.20( לסלון, שולחן 
)0.80X1.20( לסלון, 400 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-6235101

 שולחנות אוכל נפתחים 
במצב מצויין, כל אחד ב- 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצב 
מצוין + 2 מגירות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-4919299

 ארון 4 דלתות, כוננית, 
שולחן כתיבה, מיטה, טואלט, 

_____________________________________________)31-32ח(450 ש"ח, 050-9337411

 לתרומה, ארונות ומיטות 
במצב מצוין, 3 ארונות, 2 

מיטות, ספריה, שולחן מחשב 
במצב מצוין, 054-5482231, 

_____________________________________________)31-32ח(ראשון לציון

 שולחן סלון - שחור - 
זכוכית, 2 מגירות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 050-6247140

 שולחן לסלון )מרובע( - 
150 ש"ח + אופניים למבוגר, 
הרים "26 - 280 ש"ח במצב 
_____________________________________________)31-32ח(מצוין! 050-9340317 בערב

 2 כסאות עץ מרופדים, 
מעוצבים, 80 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)31-32ח(054-8418449

 בהזדמנות גדולה, חדר 
שינה יהודית, חדשה כולל 

שתי מיטות ומזרונים, טואלט 
גדול, 2 שידות וארגז לשמיכות 
בצבע חום דמוי עור יפה, 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-5482231

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(פל': 054-8458605

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד 

מסנדוויץ אדום, 60 ש"ח למדף 
_____________________________________________)31-32ח(בב"ב, 052-7500336

 שולחן אוכל יפהפה במצב 
מצויין, 400 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(053-5303037

 שולחן סלוני )לספות( עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(050-3286875

 שולחן לפינת ישיבה, 
90/60 גוברי, 45 ס"מ, עץ 

מלא לגמרי, 150 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4076070

תינוקות

 שידה לבנה רחבה במיוחד, 
מצויינת, 200 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 סל-קל לתינוק, מצב טוב, 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 054-8457681

 בבני-ברק, כסא אוכל 
לתינוק עם מגש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8457681

 עגלת תאומים מקלרן 
במצב מצוין, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 054-8486993

 למסירה, כסא אוכל 
לתינוק, שמתחבר ע"ג כסא 

_____________________________________________)31-32ח(רגיל, 03-5741096

 עגלת פג מפוארת, 
משולבת: שכיבה + טיולון, 

ב- 500 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)31-32ח(052-7116411

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזרון, ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7966786

 מוניטור נשימתי לתינוק 
babyl sense 4, ב- 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-3595314

 כסא אוכל לתינוק - 70 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8418449

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(054-8432271

 עגלת תאומים, 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-7396092

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון עם גלגלים במצב 
_____________________________________________)30-31ח(טוב, 200 ש"ח, 03-9307308

 עגלת תינוק ברייטקס 
כמעט חדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-5078585

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)30-31ח(052-8380655

 שידה של שילב צבע עץ, 
רוחב 110, עומק 55, גובה 57, 

מחיר - 300 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(054-7300563

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצוין, 

בפ"ת, בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(054-7716364

 כרית הנקה במצב מצוין, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)30-31ח(054-7716364

 כסא אוכל מתקפל עם 
מגש נשלף, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 עגלת ד"ר בייבי, צבע 
ג'ינס, שחור, ידית מתחלפת, 

שמורה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
עם מזרון אורטופדי, רק 250 
ש"ח, מצב מצוין, בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4120286

 עגלת תאומים ב- 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7396092

 שידה ארבע מגירות, 
סנדוויץ, גדולה, להחתלה וכו' 

במצב מצוין, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7660512, ירושלים ת"ו

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4135002

 עגלת תינוק כחדשה 
במצב מעולה, במחיר מציאה, 

_____________________________________________)30-31ח(260 ש"ח, 058-3230089

 כסא בטיחות לרכב, 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, ב"ב, טל': 052-7633401

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7676969

 עגלת בייבי ג'וגר במצב 
טוב מאוד, רק 450 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(בב"ב, פל': 054-8433715

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
מפוארת כחדשה, חברת 
jane-rider, כחולה, 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טל': 052-7177593

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)32-33ח(בתרומה, 054-8432271

 מעונין במכתב מהרבי 
מחב"ד או הרב וואזנר, ב- 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4158682

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)32-33ח(אלקטרה, 052-3595314

 לאברך דרוש שולחן כתיבה 
סת"ם בתרומה או במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(סמלי, 054-8440158

 מעוניינים במקפיא של 
גלידות קטן, מצב מצוין בלבד, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8474221

 דרושה מכונת תפריה 
_____________________________________________)32-33ח(בתרומה, 052-7396092

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)32-33ח(תורה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)32-33ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)32-33ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)32-33ח(050-6778763

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור, 
050-4175368, אפשר להשאיר 

_____________________________________________)32-33ח(הודעה

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)32-33ח(מהקיר, 050-6651365

 מעוניין לקנות במחיר 
סמלי ערכה ללימוד אידיש 

_____________________________________________)32-33ח()מעברית( 03-5701931, דוד

 דרוש חלקים לפאלפון 
נוקיה 208 לקניה,

_____________________________________________)32-33ח(052-7149509

 מעוניינת לקנות אקרודיון, 
_____________________________________________)32-33ח(052-8459091

 מצלמת ניקון איכותית 
+ כרטיס זיכרון, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

  MP3 ,VSB מערכת סוני 
רמקולים נוספים, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

 טוסטר אובן גדול כחדש, 
חלבי, 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 מסך דק למחשב PC, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, "22, 050-4119140

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-2421622

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מזגן חלון 3/4 כוח ג'וניור 
אלקטרה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3595314

 למסירה מקרר, יתכן 
ודרוש תיקון קל,
_____________________________________________)32-33ח(052-7150479

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

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-7432035

 נגן וידאו DVD - פוג'י, 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 מכונת תפירה, במצב 
מצויין, זיגזג/ישר/לולאות, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-6651365

 מזגן חלון 3/4 כ"ס מצב 
_____________________________________________)32-33ח(טוב, 350 ש"ח, 052-7126314

 כסא מנהלים. מזוודה 
ושואב אבק חזק, 100 שח 

בלבד כל אחד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מסך מחשב, מצב מצוין, 
90 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 תנורי ספרילות כחדשים, 
30 ש"ח כל אחד,

_____________________________________________)32-33ח(02-5376689, 050-4102942

 שלט אונברסלי לכל סוגי 
המזגנים, חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(בב"ב, 052-7679123

 זוג רמקולים 170 ווט כל 
אחד, 250 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(077-8211118

 מכונת קפה חם/קר 
תוצרת "נס קפה" חדשה 

באריזה מקורית )בני-ברק( 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 תנור אפיה אלקטרה + 
גז 5 להבות, במצב מעולה 
)בני-ברק(, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 למסירה מפזר חום חדש, 
_____________________________________________)32-33ח(דרוש תיקון קל, 052-7168623

 מזגן חלון אלקטרה במצב 
מצוין, 1.5 כ"ס, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים, 050-4120285

GPS  כחדש, מסך גדול, 
מעודכן 2017 וכרטיס הרחבה 
לתמונות ושירים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4149122

 מכשיר לבלינצס יחיד, 90 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, 058-3289108

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)32-33ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 אזעקה לקטנועים מנוע 
_____________________________________________)32-33ח(מבשט 199, 058-3216830

 פלטת שבת כחדשה, רק 
50. נוקיה 208 מגן לא כשר, 

_____________________________________________)32-33ח(230  מי-ם, 058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה, 35 ליטר, 3 

מצבים, 250 מי-ם,
_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 רמקול קריוקי, חדש 
באריזה, ללא שימוש, עוצמת 
קול גבוהה, רק 500 ש"ח, 2 

_____________________________________________)32-33ח(רמקולים, 052-7682482

 מזגן במצב מצוין, 2.5 
כ"ס טורנדו, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7682482

 כסא אוכל לילד סלקל. 
ספה זוגית מעור יוקרתי, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8432773

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3073826

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

130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)32-33ח(052-3073826

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, מצב טוב, י-ם, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-2633790

 כסא משרדי מנגנון 
סינכרוני וגלגלים, כחדש, 350 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4119140

 מציאה בב"ב, 6 כסאות 
ריפוד מלא, עץ חזק, 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8447917

 מזרון ליחיד נקי ושמור, 
מידות: 90X1.80, עובי 20 

_____________________________________________)32-33ח(ס"מ, 100 ש"ח, 03-9307308

 שולחן סלון מעץ טבעי 
)באמצע זכוכית(, כחדש, 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-9337411

 ארון 4 דלתות מעץ לבן 
)2.40X1.60( במצב מצוין, 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח, 050-6235101

 )70X2.20( מזנון לסלון 
מעץ, ויטרינות, במצב מצוין, 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 050-9337411

 מיטת נוער מעץ לבן עם 
מזרון במצב מצויין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-6235101

 טואלט לבן, מראה ושידת 
מגירה ברוחב 60, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-9337411

 ארון 2 דלתות + מגירה 
במצב מצוין מאוד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(גמיש, 054-9770855

 שידה + מראה יפיפיה עץ 
מלא עם מגירה בעיטור ידית 

קריסטל, חדשה מהאריזה, 
_____________________________________________)32-33ח(499 ש"ח, 052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7633316

 זוג מיטות מצוינות, היירייזר 
+ מזרונים נשלפים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7620558, 052-7620958

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

_____________________________________________)32-33ח(054-5705546

 2 מיטות נוער מעץ עם 
ארגז מצעים, 200 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-8732245

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון נעליים מעץ דקורטיבי 
)1.20X0.84X0.16(, ב- 200 

ש"ח, 3 מגירות,
_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

X2  בסיס למיטה מעץ, 
מצב חדש חדש, רוחב 80 

ס"מ, 250 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)32-33ח(052-7168623

 מיטה מעץ, רוחב 90 ס"מ 
כולל ארגז כולל ראש, צבע 

שמנת, 100 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7168623

 שולחן כתיבה + 4 מגירות 
ניידות )60-120(  מעץ לבן, 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 050-6235101

 ארונית ספרים 4 מדפים, 
בתחתית הארונית סגורה 
)1.95X85( ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-6235101

 מזרון קפיצים יחיד, חדש, 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח, 053-3364930

 כסא מנהלים. מזוודה 
ושואב אבק חזק, 100 שח 

בלבד כל אחד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 ספה, מצב מעולה וחזקה 
2+3 יחד, 490 ש"ח, אפשר 

גם בנפרד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מיטת מעבר 60 ש"ח, 
מעולה, בהרצליה,

_____________________________________________)32-33ח(052-8162617

 מזרונים לחדר שינה במצב 
מעולה, במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8413099

 תחתית הייריזר בצבע 
אפור, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(03-6749553

 כסא משרדי מושב גבוה 
בצבע שחור, רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים, 050-4120286

 שולחן סלון גדול במצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-5925787

 8 כסאות סלון במצב טוב, 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח, 054-5925787

 בהזדנות גדולה, חדר 
שינה יהודית, חדשה, כולל 

שתי מיטות ומזרונים, טואלט 
גדול, 2 שידות וארגז לשמיכות 
בצבע חום, דמוי עור, יפה, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-5482231

 מעוניין לתרום ארונות 
ומיטות במצב מצוין, 3 ארונות, 
2 מיטות, ספריה, שולן מחשב 

במצב מצוין, 054-5482231 
_____________________________________________)32-33ח(ראשון לציון

 2 מיטות נוער מעץ עם 
ארגז מצעים, 200 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-8732245

 מזנון 2 חלקים בצבע חום 
דובדבן בהיר בהזדמנות בלתי 

חוזרת )בני-ברק, 400 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד, 054-7216671

 ספת יחיד, מצב כחדש, 
120 ש"ח בלבד!

_____________________________________________)32-33ח(054-8463244

 כורסא - מצב כחדש, 120 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, 054-8463244

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(050-3286875

 ארון 2 דלתות ומגירות, 
במצב מצוין, 500 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)32-33ח(לפרטים: 054-9770855

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(054-8432271

 כסא אוכל לילד סלקל. 
ספה זוגית מעור יוקרתי, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8432773

 עגלה עם אמבטיה, פרגו, 
_____________________________________________)32-33ח(290 ש"ח, 052-5737813

 עגלה מאקלארן, 210 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת אמבטיה וטיולון 
של ניו יורק, שמורה - קרם, 

_____________________________________________)32-33ח(450 ש"ח, 052-7733994

 כסא בוסטר חברת בייבי 
סייף במצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7733994

 סל קל במצב מצוין, נקנה 
לפני כשנה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-7733994

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 הזדמנות כחדשה! עגלת 
תינוק איטלקית )אמבטיה 

וטיולון(, צבע כתום + אפור, 
____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים דגם 
ELITE "בייבי גוגר" - 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-6651365

 עגלת אמבטיה + טיולון 
חברת בייב ג'וקר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(טל': 054-8413099

 עגלת טיולון בצבע אדום 
במצב טוב, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)32-33ח(054-8413099

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצויין 

בפ"ת, בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(טל': 054-7716364

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
במצב טוב מאוד, רק 180 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בירושלים, 050-4120286

 עגלת תאומים, 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7396092

 תינוקיט, מהממת 
לתינוקת עם שכבת מזרון רכה 

+ רשת, 50 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7661343

 לול חום מעץ - 200 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(053-3364930

 שידת החתלה צבע חום, 
4 מגירות מצויינות, 180 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813
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כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

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

 ספרי חשבון מתמטיקה 
לתיכון 1,2,3 כל חלק 10 

ש"ח, מצב מצוין.
_____________________________________________)27-30(054-9916837, י-ם

 ספר אנגלית לתיכון 
relative for example, ב- 

10 ש"ח בלבד, 054-9916837, 
_____________________________________________)27-30(י-ם
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 ילדותנו לכיתה ו'. ישורון. 
מצב מצוין, 25 ש"ח, ב"ב, 

054-8063853)29-32(_____________________________________________

 "הדקדוק בלשון שלי". 4. 
כהן. 20 ש"ח.

"בין השורות" ד'. 20 ש"ח. 
"מבט למרחב" ג'. 20 ש"ח

"יש פיתרון" גיאומטריה ה' 10 
_____________________________________________)29-32(ש"ח, 054-8063853 ב"ב

 פלאפון סמסונג לבן כשר 
במסגרת האחריות, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-8469223, 03-9332486

 טלפון נייח קוברה אלחוטי 
+ מזכירה אוטומטית, כחדש, 

_____________________________________________)30-31ח(130 ש"ח, 054-6389446

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח, 050-4146777

 שעון חכם חדש עם 
פלאפו ו- SD חדש, רק ב- 

_____________________________________________)30-30(150 ש"ח, 054-8461535

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4145023

 שטיח, מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

 מראת אמבטיה חדשה, 
גודל 1X0.6 מטר, מסגרת 
ניקל, ב- 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 058-3230089

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת. 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 ברז נשלף חדש, ב- 180 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8460234

 לישיבה בב"ב דרוש מכונת 
כביסה וייבוש למסירה, בתודה 

_____________________________________________)30-31ח(מראש, 052-7682822

 2 שמלות ערב חדשות 
מידה 2,4 - וורוד + אביזרים, 

_____________________________________________)30-31ח(80 ש"ח, 054-6800702

 7 ויטרינות, זכוכית כהה, 
גודל - 2.25X103 למפרסת 

כחדש, במחיר מציאה,
_____________________________________________)30-31ח(054-4514210

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתית, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-4514210

 לאספנים בהזדמנות, שטר 
של 20 ש"ח, 60 שנה למדינת 

ישראל, ב- 90 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)30-31ח(03-6167949

 תיק ענק לנסיעות עם 
גלגלים, ניתן לקיפול לפי 

הצורך, 100 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7660512

 עגלת שוק ברזל ענק, 4 
גלגלים, 100 ש"ח, ירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(ת"ו, 052-7660512

 חליפות כחדשות, נוער, 
אפור כהה, 90 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)30-31ח(ירושלים ת"ו, 052-7660512

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42, שחור/זהב, 

_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-4131038

 נעלי ניו באלנס נשים, 
מס' 37.5, 200 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(058-3289108

 טטריס אלקטורני חדש עם 
בטריות, 50 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)30-31ח(03-6182130

 ,JVC רדיו דיסק לרכב 
מצוין ללא VSB, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(טל': 052-7161030

 ברז חמת מתחבר לקיר, 
מצויין, גם ברבור ארוך, 100 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8430025

 אופנים במצב טוב, 
אלומיניום, קפיץ אחורי, בב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(300 ש"ח, 055-6788302

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 כלוב לארנב 80 ס"מ 
במצב טוב אביזרים, 120 

ש"ח, ירושלים, 054-8412382, 
_____________________________________________)30-31ח(הודעה

 אופניים חשמליים, דרושים 
תיקון, 500 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9985503

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

 ב"ב אופני הילוכים "26" 
במצב טוב מאוד, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

 מוט כיסא מתקפל 
לאופניים חשמליים, 65 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(ב"ב, 050-5343924

 גלגל לאופני ילדים, 20 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-5343924

 צמיג לאופני ילדים, 20 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-5343924

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

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

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 פאקט מלבורו אדום/לייט, 
250 ש"ח בלבד - בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4125224

 פאקט סגריות ווינסטון, 
ישראלי אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7142640

 שעון שבת ללוח חשמל, 
חדש באריזה, חברת טבן, 90 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4208522

 מזוודות טרול עם גלגלים 
במצב טוב, גדולה - 120 ש"ח. 
_____________________________________________)30-31ח(קטנה - 70 ש"ח, 03-9307308

 בושם אסקיפ ופרשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל, חדש ללא 
שימוש, 180 ש"ח לאישה, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

 BMX אופנים לילדים 
גודל בינוני, 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)30-31ח(050-9089110

 אוזניות בלוטוס חדשות 
ואיכותיות, רק 70 במקום 150, 

_____________________________________________)30-31ח(באלעד, 050-4128016

 2 ארנבות מלאות שיער, 
50 ש"ח )גמיש(, באלעד, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4128016

 2 מכשירי c2 חדשים 
באריזה סגורה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(053-3105941

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(לפרטים: 052-7966786

 לרתמיקאיות, אקורדיון 
אטלקי קטן, 32 בסים, 

במצב מצוין,
052-2503617)31-34(_____________________________________________

 תיקים לסמינר וכן תיקי 
צד מהממים במגוון צבעים 
ובמצב חדש! 10-30 ש"ח! 

_____________________________________________)31-31(054-9916837 )י-ם(

 *ספרי חשבון "נחשב 
גאומטריה" חלק ב' ורוד. חלק 

א' ירוק *"עלי כותרת"
*"קשר ולעניין" *דקדוק-הפועל 

בפועל, 10 ש"ח כ"א
_____________________________________________)31-34(054-9916837 י-ם

 חלונות, דלתות, וירינות 
לסלון יד 2 וחדש, מהיצרן 

לצרכן, 050-5274348,
03-6884123)31-34(_____________________________________________

 למכירה אותיות, לספר 
תורה עם תעודה מסודרת 

_____________________________________________)31-32(מעמותה 050-9610060

 קרש גיהוץ מעץ, חדש 
באריזה, בהזדמנות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 054-8486993

 הליכון עזר מתקפל ברמה 
איכותית במצב מצוין, גובה 

91 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-4919299

 שולחן לסלון )מרובע( - 
150 ש"ח + אופניים למבוגר, 
הרים "26 - 280 ש"ח במצב 
_____________________________________________)31-32ח(מצוין! 050-9340317 בערב

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום, 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 פאקט סגריות ווינסטון, 
אירופי דיוטי פרי, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7142640

 פאקט סגריות ווינסטון, 
ישראלי אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7142640

 סגריות מרלבורו גולד 
בפאקט בלבד, 270 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4106788

 מצלמה 175
canon ixus כחדשה, 

שנתיים אחריות, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-8443867

 גליונות "מאורות הדף 
היומי" של שנים רבות, 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-5699552

 אופניים במצב מצוין, 
הילוכים, גודל 20, 175 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8409126

 נעליים חדשות לנשים 
)לאשה-נערה( השפפיס, 

ספורט עם שרוכים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-8409126

 שילובים במתמטיקה 
כחול, חלקים א' ב' ג', כתה ז', 

_____________________________________________)31-32ח(80 ש"ח הכול, 052-2729146

 נקרא בדרכינו ספר הבנת 
הנקרא דורות אופק מהדורה 

חדשה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-2729146

 well done 5 אנגלית 
ספר וחוברת עבודה, 35 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(הכל, 052-2729146

 מתמטיקה לכתה ז' חלק 
א', סדרת צמרת, 15 ש"ח 

plug ti in חוברת עבודה, 10 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-2729146

 מעמד לטלפון/עציץ עץ 
_____________________________________________)31-32ח(טבעי, 50 ש"ח, 050-7463631

 מעמד לעיתונים/מערכת/
כל דבר עץ טבעי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 3 תמונות נוי לתליה 
גובה 40-45 סמ', 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 4 וילונות ארוכים, 2 לבן 
פרחוני קטן ו- 2 תחרה - 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-7463631

 נעלי לייק חדשות ללא 
נעילה, מידה 40 - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 הר דיסק TB1 כחדש 
ממש במחיר של 270 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7122839

 נעלי בית קרוקס חדשות, 
בז', מידה 6-8, 100 ש"ח! 

_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 מעיל גשם לאישה, כחול, 
חדש, מידה 12, 190 ש"ח! 

_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 casio מצלמה דיגיטלית 
טובה מאוד, 220 ש"ח + 

נרתיק בירושלים,
_____________________________________________)31-32ח(052-7117847

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(054-8454536

 גדר לבנה למרפסת, כ- 6 
מטר, 200 ש"ח, מחולקת, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4145023

 רדיו דיסק מקורי החדש 
מפורק מרכב מזדה 3, 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8412903

 כלוב לציפורים - 70 ש"ח. 
אוכל לתוכים ולקנרים - 10 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8412903

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)31-32ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)31-32ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4831494

 ארנק מאלומניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)31-32ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

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

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 נעלי גבר "פאקו מרטין" 
מידה 42, כמעט חדשות, 120 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-7676856

 סט שמלות לאירוע לנשים 
ולילדות, 100 ש"ח, תמונות 

_____________________________________________)31-32ח(במייל, 02-5371647

 ארנבת לבנה ויפה במחיר 
50 ש"ח, 03-6180242,

_____________________________________________)31-32ח(054-8414641

 שעון קיר חדש באריזה, 40 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-6247140

 2 שמלות ערב חדשות, 
מידה 2,4 - וורוד + אביזרים, 

_____________________________________________)31-32ח(80 ש"ח, 054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-4514210

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 נוסטלגיה: פרימוס גדול, 
180 ש"ח. פרימוס קטן, 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 כלוב אוגרים כולל אביזרים, 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 050-4169800

 אופנים הילוכים מס' 26, 
מצב טוב, 180 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-4169800

 מנשא לאופניים לרכב, 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח, 054-8441119

 תוכי מאולף מסוג קוואקר, 
יכול לדבר, במחיר מציאה, 450 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8483305

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, מידה 48 כמעט חדש, 

_____________________________________________)31-32ח(450 ש"ח, 052-7676856

 כיפות מעוטרות מידה 
6-7 גזרת "גור" 15 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7676856

 סטנדר בסיס ברזל במצב 
_____________________________________________)31-32ח(טוב, 120 ש"ח, 052-7676856

 כותרת וילות תחרה 7 
מטר, 150 ש"ח, תמונה במייל, 

_____________________________________________)31-32ח(02-5371647

 אופניים במצב מעולה 
_____________________________________________)31-32ח("24, 70 ש"ח, 052-4076070

 ג'ים בוי חדש באריזה, 80 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-4169800

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

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 שעון יד לגבר במצב מצוין, 
ב- 50 ש"ח בלבד, בטל': 

_____________________________________________)30-31ח(054-8471038

 כלוב אוגרים כולל אביזרים, 
_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח, 050-4169800

 כינור גודל חצי במצב 
חדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 בושם קוק שנל, חדש גודל 
כפול, 500 ש"ח, 200 מ"ל, 

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 חליפה לנער בן 15 
אמסלם חדשה צבע אפור, 

מידה 48 נוער, במחיר מציאה - 
_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 052-7163334

 מכשיר בריתה חדש 
באריזה, הקנקן ללא מסנן, 50 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד, 052-7168623

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)30-31ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-4831494

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-2421622

 פלאפון סמסונג B110 ב- 
120 ש"ח, מאושר ועד הרבים, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7149509

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

E1200  כשר + מגן, תומך 
_____________________________________________)32-33ח(הכול, 120, 058-3216830

 פלאפון חברת אקסניום, 
מצב מעולה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-8430025

 בהזדמנות תכולת דירה 
עקב מעבר לחו"ל, מכשירי 
חשמל וריהוט במצב מצוין, 

054-8433048)32-33(_____________________________________________

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 גיטרה כולל כיסוי, 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(054-5705546

 מכשיר בריתה חדש 
בקופסא ללא מסנן, 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד, 052-7168623

 אריגים )בדים( במחיר 
מיוחד, 500 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 התקן למניעת נחירות, 
חדש באריזה, 350 ש"ח 

במקום 690 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(050-8883932

 בהזדמנות 4 אופניים עם 
גלגלי עזר, 100 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 משקפת גדולה כחדשה, 
באריזה, ב- 240 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-8445520

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7154392

 פאה חדשה באריזה 
במחיר סמלי של 350 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-6205147

 טיטולים למבוגרים 
שקמה, מידה L, ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8312459 ירושלים

 מכונות ממתקים של 
שקל ב- 250 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)32-33ח(050-4111837

 שרקנים בוגרים, 35 ש"ח 
כ"א )זכרים ונקבות(,

_____________________________________________)32-33ח(050-4111837

 2 חוברות מג'יקל לניגון 
בגיטרה, חדשות ממש, 90 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4149122

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 058-3289108

 גמרא לישיבות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(058-3289108

 בלון גז גדול, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(050-7656408

 אופני ילדים ורודים "18", 
ב- 130 ש"ח, פ"ת,

_____________________________________________)32-33ח(052-2421622

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)32-33ח(052-2421622

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח, 052-2421622

 וילון לסלון 4 חלקים, 
צבעים קרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(054-8476805

 כלי עבודה לילדים, 20 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

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

בלבד, 80 ש"ח, בב"ב,
_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 פאקט מלבורו אדום, 
250 ש"ח בלבד - בני-ברק, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3181042

 גמ"ח תיקים לגג הרכב 
)צמיגג(, כלולים מתקפלים 
ללא עלות, לפרטים: -052
_____________________________________________)32-33ח(7153054, 054-8484434

 נעלי עקב שפיץ חדשות 
39, ג'מש שחור "ספרינג" 

מהממות, 180 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7661343

 נעלי ספורט קאטר פילר 
כחדשות, מידה 42, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7663109

 סוללה לאופניים 
חשמליות, חדש באריזה, 

חברת סמסונג, 36 וולט, 499 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 058-3271551

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)32-33ח(65 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 ארנק מאלומניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)32-33ח(20 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 שעון יד לבחורה עם 
תאריך, חברת "שווס" חזק 

ואיכותי, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-5918474

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" במצב חדש, ב- 100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-5918474

 ארנק לאישה חדש יפה, 
_____________________________________________)32-33ח(ב- 50 ש"ח, 052-5918474

 כלוב לארנב, 80 ס"מ 
במצב טוב, אביזרים, 120 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, ירושלים, 054-8412382

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 052-3463482

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 ארנבת יפה וחמודה, 50 
ש"ח בלבד, 03-6180242, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8414641

 אוגרים סבירים, לא נושכים 
ב- 12 ש"ח )בין השעות חמש 
לתשע(, פל': 052-7117882 

_____________________________________________)32-33ח(מרדכי

 מדבר לרכב רק 100 הגה 
כיסוי איכותי חדש 80 מי-ם, 

_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 רשת כסא חדשה לקטנוע, 
120 סבל כנף למובי 100 

_____________________________________________)32-33ח(מי-ם, 058-3216830

 מדבר חדש + אחריות, 
לרכב 299 ג'ק לרכב חדש 60 

_____________________________________________)32-33ח(מי-ם, 058-3216830

 ערכה לטיפול פנים 
קמטים חורים פצעים ועוד, 

מיוחד, רק 199 - מי-ם
_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 מנעול שרשרת קשה 
לפריצה וארוך, חדש, 150 

_____________________________________________)32-33ח(מי-ם, 058-3216830

 רמקולים לרכב אחוריים 2 
ב- 100 רדיו דיסק 100 מי-ם, 

_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 חליפות שלושה חלקים 
לבנים במצב חדש, כחול ככה, 
מידות 1,5,7,8,9, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7676856

 X 4 דשא סנטטי 2 מטר 
מטר, חדש באריזה, רק 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7682482

 תריס וחלון, צבע משי, 
גודל 90 ס"מ, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7682482

 מזוודת איפור נפתחת, 
קשיחה, כסופה - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3364930

 ברה"ע למכירה, 
תיק מזוודה שחור, מידות 

55X35X15, ב- 160 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7966786

 ברה"ע למכירה, מזון 
מיוחד לכלב וחתול, שק 15 

ק"ג, ב- 190 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7966786

 בב"ב, אופניים ירוקות, 
גלגל 20, ב- 80 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(03-6749553

 חליפה לגבר, מידה 50 
אפורה, חדשה + עניבה, 220 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8430025

 מכשיר כושר סטפר 
כמעט חדש, 230 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-8430025

 כובע קנייטש 55 שנקנה 
בועד הרבנים, ב- 250 ש"ח, 

כחדש, ב- 130 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7115512

 תוכי מאולף מסוג קווקר, 
יכול לדבר במחיר מציאה, 450 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8483305

 הגדה של פסח חב"ד, 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7154392

 ארנבת + כלוב חדש, 250 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, לפרטים: 054-8450888

 אופניים לילד, גודל 20 
כמו חדש, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 כסא מנהלים. מזוודה 
ושואב אבק חזק, 100 שח 

בלבד כל אחד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 שמלת ערב מחנות רצי 
כמעט חדש, מידה 48, 450 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7676856

 סטנדר במצב טוב רגלי 
מתכת, 150 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-7676856

 ספרי לימוד שילובים 
במטמתיקה, סודות הלשון, 30 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7676856

 זוג פינקים לבנים מטופחים 
ב - 70 ש"ח, אפשרות לכלוב, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8415693

 אקווריום גדול + פילטר 
+ חצץ וצמחים + 6 דגים 

ומנקה, ב- 200 ש""ח, גמיש, 
_____________________________________________)32-33ח(054-8415693

 ילקוט מודן לילדה, הייברי, 
מצב מצוין, בירושלים, 30 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7128580

 2 חולצות תלבושת ב"י 
מטרסדורף, מידה 8+6, 20 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א )י-ם(, 052-7128580

 ספר חשבון, מסלולים 
1+2 לכיתה ח', 30 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)32-33ח()י-ם(, 052-7128580

 ידיעת הטבע ז' ח' +
take it easy )ללא דיסק(, 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א, 052-7128580 )י-ם(

 מזוודה לפאה, חדשה, 
תוצרת חוץ - 100 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-4102942, 02-5376689

 תנור נפט חדיש, 400 ש"ח 
+ ג'ריקן נפט, 02-5376689, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4102942



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י”ז - י”ט באב תשע”ז  9-11/8/2017 

■ משטרה 100 
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-48(_____________________________________________

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
 יודעת לשכנע? פנויה 

בשעות הערב? ארגון "חברים 
לרפואה" מחפש אותך! 

למשמרת ערב חדשה, דרושות 
נציגות רציניות, תורמים 

פוטנציאלים ביותר, שיחות 
נכנסות ויוצאות, בונוסים 

גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 
חרדית, לפרטים:

054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

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

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

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 מיידי, למוסד בב"ב, עובד 
ניקיון א-ה, בשעות -8:00

16:30, יום שישי, 8.00-12.30, 
משרה מלאה זריז ואכפתי, 

6,300 ברוטו, 03-5779500, 
058-4777734)19-32(_____________________________________________

?

   
 

www.glatjobs.co.il

  

073-70-55-666

  4000

לוח הדרושים הדתי מספר 1 בישראל

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

 לארגון זק"»א

לפרטים:052-3000241

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
9:00-14:00

שכר בסיס 30& 
+ בונוסים גבוהים לשעה 

ותנאים סוציאליים.

מזכיר/ה 
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס,

ידע בתוכנת InDesign יתרון
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות

כ-80% משרה
קו"ח לפקס: 03-6162229

yair@kav-itonut.co.il. :דוא"ל

דרוש/ה

 דרוש נהג על סיה דוקאטו, 
באזור בני-ברק, משרה מלאה, 

תנאים טובים למתאימים, 
053-5251290)24-35(_____________________________________________

 סייעות וגננות לרשת 
מעונות וצהרונים באזורים: 

מרכז, שפלה, מודיעין, +18, 
תנאים מעולים,

טל': 053-2321446,
_____________________________________________)30-33(פקס: 072-2448465

 לבגדי נשים בב"ב ובי-ם 
דורשות בחורות צעירות אחרי 
סמינר או י"ב לעבודה קבועה, 

30 ש"ח למתאימה,
050-4499560/1)30-33(_____________________________________________

 לחנות חדשה שתפתח 
בקרוב בב"ב דרושות מוכרות 
מנוסות + מנהלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)30-33(למתאימה, 050-4499560/1

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת מנוסה 

וחמה לשנה הבאה 
לגילאי 1-1.5 שנים, 

למשרה מלאה -7:00
 ,052-8530061 ,16:00

052-8226582)29-33(_____________________________________________

 לרשת מעונות לדודס 
בגבעת שמואל, דרושות 

מטפלות מסורות למשרה 
מלאה/חלקית, תנאי שכר 

מעולים: 054-2681695,
054-6759370)29-32(_____________________________________________

 מעוניינת בעבודה בשעות 
שנוחות לך? משכורת מלאה 

ופוטנציאל אדיר,
050-4112499)28-01/18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לחצי 
משרה בשעות הצהריים כולל 

עבודות בית קלות,
058-7454567)29-32(_____________________________________________

 למעון איכותי בצפון ת"א 
לגילאי 1.5-3, סייעת + גננת 
מסורות וסבלניות, למלאה, 

_____________________________________________)29-36(תנאים טובים, 050-5792272

 דרוש עובד לחנות במרכז 
ב"ב טמבוריה ומוצרי בית, 

רצוי נסיון בעבודה ובשכפול 
מפתחות, טלפון:

052-4887430, פקס:
03-6889943)29-32(_____________________________________________

 בב"ב דרושה מטפלת 
למעון מלאה, אווירה חמה, 

תנאים טובים + עוזרת מטבח, 
052-7686713)29-32(_____________________________________________

 לחנות פרחים בב"ב, 
עובדת מנוסה לחצי 

משרה, תנאים טובים, 
03-6183505)29-32(_____________________________________________

■ 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

 אדם מנוסה, אחראי 
ואמין עם המלצות, מעוניין 

לטפל בקשישים בביתם, 
_____________________________________________)28-29ח(054-8403007

 רואת חשבון עם רשיון 
מחפשת עבודה, טל':

_____________________________________________)28-29ח(054-7569472

 בבחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה,

_____________________________________________)28-29ח(050-5452474

03-5796645 קו"ח 
לפקס:
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 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

למרכז השירות והמכירות של חברת קליר באיירפורט סיטי

דרוש/ה נציג/ת קשרי לקוחות
לעבודה מול לקוחות עסקיים

העבודה כוללת ניהול קו לקוחות טלפוני, ביצוע שוטף
של הזמנות קבועות, מתן שירות ושימור הלקוח.

ניסיון קודם במוקד שירות/מכירה - יתרון
אוריינטציה מכירתית - חובה!
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 לגן מקסים בגבעת 
שמואל, דרושה שכר גבוהה, 

סייעת לגילאי 2-3, תנאים 
מעולים למתאימות, לפרטים: 

052-6471287)30-33(_____________________________________________

 לעזר מציון ב"ב לפרויקט 
ימים נוראים, דורשות טלפניות 

לעבודה מיידית. משמרת 
בוקר - תמי, 052-5808957. 

משמרת ערב - שירה,
054-8496283

_____________________________________________)30-33(להשאיר הודעה בתא הקולי

 לפנימיה בצפון,
דרושים/ות אח/ות

פסיכולוג/ית, מדריכים/
ות, אב-בית, רכזת חברתית, 
סטודנטים למקצועות שונים 

לעבודה מעשית
OL77777@walla.com)31-34(_____________________________________________

 לחברה פיננסית דרושה 
עובדת לחישוב עמלות, ריבית. 

ידע באקסל, תעודת בגרות 
בהצטיינות יתרון

Riki@tlp-ins.co.il)31-34(_____________________________________________

 דרושות מטפלות מיידי 
למעון ולצהרון לגן חבד 

_____________________________________________)30-33(בגבעתיים, 052-6521726

 דרושות גננת וסייעת 
איכותיות לגן בתל-אביב, 

_____________________________________________)30-33(תנאים מעולים, 050-4175115

 לת"ת בב"ב דרושה 
מזכירה עם ראש גדול, קו"ח 

_____________________________________________)32-33(לפקס: 03-5794257

 דרושה עובדת חרוצה 
עם לב גדול למעון ילדים 
לתינוקיה/בוגרים בגבעת 

שמואל, צוות משפחתי, שכר 
נאה + בונוסים למתאימה, 

050-8883909)30-33(_____________________________________________

 קופאית מנוסה לעבודה 
קבועה בת"א 12:00-18:30 
משכורת מעולה, להתקשר 

_____________________________________________)30-33(מ- 12:00, 054-6379400

 דרושים נהגים, רשיון 
אוטובוס, תנאים מעולים ציפי, 

052-3821702)30-41(_____________________________________________

 בפ"ת לשנת הלימודים 
תשע"ה - סייעת למעון 

חמוד ובחורה/אישה, לתגבור 
_____________________________________________)30-33(בספטמבר, 052-6420120

 דרושים: *אחראית למעון 
בשעות הצהריים, בלעת נסיון 

בתחום וידע במחשב.
*מטפלת. *גננת משלימה.
_____________________________________________)30-33(*מתגברת 054-8487716

 דרושות סייעות וגננות 
לרשת מעונות וצהרונים 
באזורים: מרכז, שפלה, 

מודיעין, +18, תנאים מעולים, 
טל': 053-2321446. פקס: 

072-2448465)30-33(_____________________________________________

 שף מומחה לישיבות 
_____________________________________________)30-31ח(לעבודה מיידית, 050-6560424

 מעוניין לעבוד פעמים 
בשבוע בכל תחום בבני-ברק 
_____________________________________________)30-31ח(או בירושלים, 053-3147562

 בע"ת ותיק, תואר שני + 
אנגלית, נסיון בניהול, במשרה 

_____________________________________________)30-31ח(הולמת, 050-4160390

 אישה חרדית מנקה בתים 
+ גיהוץ, סידור ארונות,

_____________________________________________)30-31ח(053-3020279

 מוכרת למוצרי 
תינוקות בגבעת שמואל 

שלושה ימים בין השעות 
15:00 - 19.30 וביום 

שישי 9:00 עד 14:00,
_____________________________________________)30-33(טל': 052-4254111

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושה מטפלת, 

תנאים טובים, 054-4499177, 
053-3119204)31-32(_____________________________________________

 בכולל ללימוד הלכה בתל-
אביב, התפנה מקום, הסעות 
מב"ב ומפ"ת, מלגה הולמת, 

058-3233307)31-32(_____________________________________________

 לחברת יבוא, ציוד רפואי 
בקריית שדה התעופה, דרושה 
מזכירת מכירות, קו"ח לפקס: 

03-9733994
M.l@asyah.co.il)31-34(_____________________________________________

 למעון במטלון )5 דק' 
מב"ב(, מטפלת אחראית 

קבוצה קטנה, תנאים 
_____________________________________________)31-32(טובים, 050-2822333

 דרוש נהג אוטובוס זעיר 
ציבורי/מיניבוס, מאיזור ב"ב 

_____________________________________________)31-34(והסביבה, 053-3140202

 סדרן/ית ודייל/ת לעבודה 
באיזור המרכז לסידור סחורה 

_____________________________________________)31-32(וקד"מ. 054-2814481

 נהג לחלוקה וסידור סחורה 
בעל רשיון ג', מאיזור המרכז 

054-2814481)31-32(_____________________________________________

 דרושה נציגת גיוס 
משאבים לקרן הילד ב"ב, 

_____________________________________________)31-34(לפרטים: 072-2288601

 לבית-אבות גני-מרגוע 
בב"ב, מדריכת תעסוקה 

לשעות 15.30-18.15 
אחה"צ, קו"ח למייל:

roniayk55@gmail.com)31-34(_____________________________________________

 עוזרת למנה"ח במרכז 
ר"ג, חצי משרה ידע באקסל, 

קו"ח ל-
pbk3@netvision.net

_____________________________________________)31-34(פקס: 03-6759580

 למשפחה דתית ברעננה, 
דרושה בחורה חייכנית 

ומקסימה לעזרה עם הילדים + 
עבודות בית קלות, 2-3 ימים 

בשבוע, אחה"צ עד הערב, 
052-4478444)31-32(_____________________________________________

 לרו"ח בב"ב, חשבת 
שכר ומנה"ח, למילוי מקום, 
נסיון 3 שנים, קו"ח לפקס: 

03-5706330)31-32(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לישיבה 
בבני-ברק, פרטים:

050-4111609 להשאיר 
_____________________________________________)31-32(בתא-קולי

 פרנסה מכובדת! קורס 
סוכני נדל"ן ארציים, זכאות 

למאגרי נתונים ופרסום ע"ח 
החברה, לרציניים!!

050-4103002)30-33(_____________________________________________

 למעון בפ"ת, דרושה 
סייעת/מטפלת + נסיון 

לגילאי שנה וחצי
_____________________________________________)22-30(מ.מלאה, 052-4491044

 לחנות מזון שתפתח 
בקרוב באזור גאולה, דרושים 
עובדים בוקר/ערב, עדיפות 
לבעלי נסיון בתפעול חנות 

מזון. תשלום הוגן למתאימים,
054-5538716)30-31(_____________________________________________

 אברך פנוי לנקות את 
בניינכם פעם בשבוע,

_____________________________________________)31-32ח(052-7137706

 מתפנה אקדמאי חרדי 
+ נסיון בניהול והקמת צוותי 
מכירות וטלמרקטינג עסקי! 

_____________________________________________)31-32ח(050-4160390

דרושים 
מאבטחים 

וסיירים
למוסדות

חינוך

לב"ב וגבעת שמואל

לבעלי תעודת 
מאבטח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

לאחר שרות צבאי מלא
050-4461633

לחברת ש.נ.ל

03-7105700

לפרויקט זמני )לא מכירות(
בחברת הביטוח הגדולה בישראל

דרושות 
בוגרות סמינר איכותיות

מיומנויות מחשב חובה

שכר
גבוה מאוד

תחילת 
עבודה 
מידית

חופשה 
בערבי חג 
ובחוה"מ

073-25-90-300
לקביעת ראיון

לאביב התורה
בס"ד

סייעות וגננות
לרשת הצהרונים בת"א

שכר גבוה למתאימות
פקס: 03-6963721
נייד: 052-2866128

דרושות

 סוכני/ות מכירות 
לעבודה בב"ב, למכירת 
שטחי פרסום. בסיס + 
עמלות. נסיון במכירות 

חובה.קו"ח למייל:
9898717

@gmail.com)30-35(_____________________________________________

 למוקד טלפוני דרושים/ת 
טלפנים/יות לשיחות יוצאות. 

בסיס + בונוסים. משרה 
חלקית. קו"ח לפקס:

077-2204728)24-35(_____________________________________________  דרוש/ה מנהל/ת משרד 
לחברה קטנה סמוכה לבני-
ברק, שעות נוחות, 8,500 

_____________________________________________)32-32(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 דרושה עובדת חרוצה 
עם לב גדול למעון ילדים 
לתינוקיה/בוגרים, צוות 

משפחתי, שכר החל מ- 6,000 
נטו גלובלי למתאימה + 
_____________________________________________)32-34(בונוסים, 050-8883909

 דרוש עובד מקצועי 
למטבח בב"ב, שכר מצויין 
_____________________________________________)32-34(למתאימים, 054-2068068

 דרוש נהג לחלוקה רשיון 
הילוכים, עבוד הקבועה, תנאים 
מצויינים!!! אפשרי גם לבעלי 

_____________________________________________)32-35(אופנוע, 052-6364614

 למספרה בב"ב דרוש ספר 
_____________________________________________)32-35(עם נסיון, 054-7855585

 עבור פטנט מהפכני 
לפתיחת בקבוקי יין, 

דרושים משקיעים 
שותפים רציניים, הפטנט 
נמצא בשלבים מתקדמים 

ביותר,
054-6970525 או באתר 
www.new-cork.com)32-39(_____________________________________________

 דרושים אנשים עם 
אופניים חשמליות מכל הארץ 

להכנסה צדדית,
053-3142824)32-33(_____________________________________________

 למספרה בב"ב, ספר 
מקצועי וחרוץ עם נסיון בלבד! 
_____________________________________________)32-35(לעבודה קבועה, 052-3993562

 לחברה טכנולוגית 
בצמיחה בגבעת שמואל, 
איש/ת טלמיטינג, שעות 
גמישות, בסיס + עמלות, 

קו"ח למייל:
anat4963@gmail.com)32-35(_____________________________________________

 דרושה גננת וסייעת, 
חרוצות אוהבות ורציניות לגן 
ילדים פרטי בפ"ת, גילאים 3 

חודישם ועד 5, מיידי,
050-5636364)32-35(_____________________________________________

 דרוש עובד )נשוי( לחנות 
_____________________________________________)32-32(חליפות בב"ב, 053-3391691

 בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, 
נסיון בחשבשבת, מכפל, וורד, 

קו"ח ל- 
m/1264@015.net.il)32-35(_____________________________________________

 לאיזור הבורסה בר"ג, עובד 
חרדי חרוץ ואמין, ל- 6 שעות, 
7:00-13:00, שכר 4,300 כולל 
נסיעות, ידע באנגלית ואקסל 

_____________________________________________)32-33(בסיסי, קו"ח: 03-5754628

 דרוש נהג אוטובוס מב"ב, 
להסיע תלמידים תנאים טובים, 

054-8474605)32-33(_____________________________________________

 למעון בגני-הדר בפ"ת 
מטפלת תנאים טובים 

למתאימה, 052-7635591, 
054-8408829)32-33(_____________________________________________

 לארגון תורני קלדן/ית 
לעבודה מהבית, להקלדת 

חומר תורני, שעות גמישות, 
40 ש"ח לשעה. קריירה,

072-22-222-62)32-32(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח חרדית 
בירושלים, מזכיר/ה לעבודה 

משרדית, משרת בוקר, 6,000 
_____________________________________________)32-32(ש"ח. קריירה, 072-2-222-62

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני/ת לחצי משרה 

בשעות אחה"צ בבני-ברק, 
050-6964424)32-35(_____________________________________________

 דרושות סייעות למעון 
איכותי ברמת גן, שכר 

התחלתי 30 ש"ח, -052
8280838)32-35(_____________________________________________

 למחסן שיווק מזון באזור 
המרכז דרושים: נהג משאית 

מעל 15 טון, מלגזנים, 
מלקטים, תנאים טובים 

_____________________________________________)32-33(למתאימים. 052-6817737

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה בלבד, אפשרי מהבית, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4160390

 התפנה מנהל חברה 
ומקדם מכירות וותק 19 שנה, 

_____________________________________________)32-33ח(ידע מקיף, 050-7656408

 גרפיקאית מקצועית 
בעלת נסיון מעוניינת במשרה 

בכל תחומי הגרפיקה,
_____________________________________________)32-33ח(050-4127701

 מזכ"ל עמותה של 
רב, אנגלית, ניהו"ח, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, כספים 
ותרומות 12 שנים,

_____________________________________________)32-33ח(052-7633316

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני בתקשרות, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)32-33ח(בכירה! 050-4160390

 2 אוגרים ב- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(בבני-ברק, 054-8415692

 נגן דוקו חדש באריזה 
סגורה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7692555

 שובר למלכות וקסברגר 
200 ש"ח, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7692555

 מגבעת לבר מצווה, 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168509

 סט גמרא וילנא בינוני, 
חדש, 250 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168509

 ספרי ילדים, 5 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)30-31ח(לא קומיקס, 052-7168509

 קסדה לאופניים, מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482


	Kvbp1p009
	Kvbp1p010
	Kvbp1p011
	Kvbp1p012
	Kvbp1p013
	Kvbp1p014
	Kvbp1p015

