
 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 

מ"ר עם מעלית פנימית, 
6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

כ’  באדר -כ”ב באדר 
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שאן

לפרסום
03-6162228

 בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

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

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

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

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

וילות ובתים

אשדוד

4-4.5 חדרים

אלעד

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

מוגבהת, משופצות 
כחדשות,  אפ' לטאבו 
משותף, 1,870,000 

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

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

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

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

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

באר שבע

3-3.5 חדרים

 בדמשק אליעזר, 
ענקית, 210 מ', ניתן 

לחלק ל- 3 יח' בהסכמת 
שכנים, ק"א 2,920,000 

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

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 באהרונסון, 3.5 חד', 
92 מ"ר, קומה ג' עם גג 

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה 

ממשית לבניה על הגג, 
1,880,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)05-05(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 
45 מ"ר בקומה א', שניתן 
להשכיר. וכן מחסן דירתי 

וחניה, 2,200,000. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 ברובע ג' הדתי, 4 חד', 
גדולה, 136 מ"ר + מרפסת + 
_____________________________________________)06-13ל(מחסן, קו' 1/7, 050-4083324

+5 חדרים

 באבן שפרוט בקומה 
ב', דירה מחולקת ל- 3 
חד' + 2 חד', הדירות 
משופצות ומושכרות, 

1,980,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)06-06(_____________________________________________

דופלקסים
 לל"ת בנורדאו, דופלקס 

5.5 חד', קומה ג', ד', מעלית, 
גג בטון, 1,950,000 ש"ח, 

054-8455015)07-10(_____________________________________________

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. 

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

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 ברח' העליה השניה, 
דופלקס בק"ג עם 

מעלית, 4 חד' ומעליה 2 
חד' + גג משופץ, חזית 

וחניה,  2,950,000 גמיש. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)08-08(_____________________________________________

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

להחלפה לדירה יותר זולה, 
2,050,000 ש"ח, 

_____________________________________________)08-15ל(054-8402332

 באלוף הנצחון 
)בהמשך לאלוף שמחוני( 

בנין חדש בבניה ע"י קבלן 
אמין, דירות גן, 3 חד', 
4 חד' מפוארים, החל 

מ- 1,600,000 ש"ח כולל 
חניה. ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 ברח' רמח"ל, דופלקס, 
ק"ג, 2.5 חד' ומעליה 

2 חד', אפשרות לטאבו 
משותף, 1,930,000 

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

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 בחידא, ק"2, חזית, 
משופץ, 80 מ', 4 

חד', אופ' לבניה על 
הגג )רעפים(, אפשר 

לעשות טאבו משותף, 
1,730,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)09-09(_____________________________________________

 2 דירות 4 חד' בחולדה 
הנביאה, טאבו משותף, 

האחד 4 חד' קומפלט 
בק"ג, 1,450,000. 

השניה 4 חד' קומפלט, 
ק"ד, 1,250,000. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)09-09(_____________________________________________

 בירמיהו ק"א, עורף, 4 
חד', משופצים, סלון גדול 
מאוד, חד' גדולים, 3 כ"א, 

כולל חניה, 1,840,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

 4 חד' בהירדן ליד 
רח' הרב שך, ק"ק עם 

אישור בניה לחדר נוסף, 
1,690,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, סלון 
גדול וחד' גדולים, חזית, 

מעלית, כולל חניה, 
1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בגורדון, 4 חד', 79 מ"ר, 
קומה 2 + מעלית, צפון דרום 

מערב + אופציה להרחבה, 
2,190,000 ש"ח,

_____________________________________________)06-12ל(052-4200019

 צמוד למרום נווה 4 חד', 
מרווחת!! + מעלית + חניה, 

1,970,000 ש"ח. תיווך חכמת 
_____________________________________________)10-13(רחוב, 052-2585808

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצד 

השכנים לבניה על הגג, 
2,100,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)06-06(_____________________________________________

 בלעדי באזור דובק, 4 
חד' גדולים, סוכה גדולה, 

עורף פתוח ושקט, 
1,940,000 ש"ח, תיווך 
_____________________________________________)07-10ל(אבינעם 054-3970130

 ברש"י 8, 4 חד' ק"ב 
+ מעלית, חזית, מסורגת, 
מרווחת, מ.מרכזי, י.הורים, 

_____________________________________________)10-17ל(מ.שמש, 052-8612233

 בבלעדיות! למכירה 
פנטהאוז כ- 170 מ"ר באמצע 

בניה, מפוארת + אופציה, 
1,700,000 ש"ח, גמיש, 

054-8413551)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות בהזדמנות, 
סמוך לרובע ז' כארבעה חד' 

+ תמא הרחבת סלון, מטבח 
ומפרסת סוכה וממד, בנין 

הרבה אנ"ש, 1,220,000 ש"ח, 
_____________________________________________)10-10(לפרטים: 054-8413551

 בבלעדיות לאנ"ש 
באדמו"ר מבעלזא, קומה 

ראשונה, שלושה חד' + התירי 
בניה לחדר רביעי, מטבח 

חדש, שירותים ואבטיה חדשים 
ב- 1,430,000 ש"ח, לפרטים: 

054-8413551)10-10(_____________________________________________

 מציאה שלא תחזור בבעל 
הנס אנ"ש, 3.5 חד', קומה ג' 

+ אופציה ענקית, תוכניות 
בעיריה, רק 1,410,000 ש"ח, 

_____________________________________________)10-10(פינוי גמיש, 054-8413551

 4 חד', ק"א עם מרפסת 
שמש ליד האוניברסיטה, טובה 

להשקעה, מחיר מציאה, 
680,000 ש"ח. אלי בתיווך 

_____________________________________________)10-10(המזרחי, 054-2388654

 מציאה שלא יחזור, 4 חד', 
קא', מושכרת ב- 1,600, רק 

_____________________________________________)10-10(402,000 ש"ח, 053-3154818

 מציאה שלא יחזור בבית 
שאן, 3 חד', מושקעת, רק 

355,000 ש"ח, משוכרת ב- 
_____________________________________________)10-10(1,500 ש"ח, 053-3154818

 בבילו, 4 חד' + 2 יח"ד 
המכניסות 6,000 ש"ח, ק"א 
+ חצר ענקית!! בבלעדיות. 

"תיווך-נדל"ן-שרה" 
052-7670757)10-10(_____________________________________________

 בחידושי-הרי"ם 5 
)בחלק השקט!(, "בית-

פתוח"!!! למבקרים 
ביום שישי - כ"ט אדר 

)16.3.18( בשעה 
10:00-11:00 - לל"ת!! 
ק"ב, חזית-פתוחה, 100 
מ"ר + סוכה + מעלית, 

במיקום מבוקש מאאאד! 
+ א.הרחבה. "מקסימום-

_____________________________________________)10-10(נדל"ן" 052-7683068

 באזור מימון/רמב"ם, 60 
מ"ר, מחולקת לשתי יחידות, 

ק"א )תוכנית פינוי-בינוי(, 
1,490,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)10-10(_____________________________________________

 חייב להימכר, במימון-
רמבם, בנין חדש, מעלית, 

170 מ"ר + מרפסות, אופציה 
ליחידות דיור. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)10-10(_____________________________________________

 באבן גבירול-שפרוט, 
ק"ק, מפוארת, 100 מ"ר 

+ חצר מרוצפת 30 מ"ר + 
מחסן 20 מ"ר, אופציה ליחי"ד, 
1,930,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)10-10(_____________________________________________

 המציאה!! בז'בוטינסקי-
עורף, ק"ב, כ- 60 מ"ר 

+ מחסן + א.להרחבה, 
1,150,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה, 
לרציניים בלבד. "חמד 
_____________________________________________)10-10(נכסים" 053-3357316

 בבירנבוים, 60 מ"ר, 
אופציה להרחבה לעוד 
120 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

052-774100)10-10(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
3 חד', 4 חד', 4.5 חד', 4 
+ גינה, 5 + גינה, מפרט 

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 60 
מטר, מחולקת ל- 3 יחידות 

מושכרת, 7,000 ברוטו, קומה 
ב', גג רעפים, 1,350,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)10-10(_____________________________________________

 בבן-דוד מבחר דירות 3/4 
חד', החל מ- 1,690,000 ש"ח, 
תוכניות במשרד נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית-יוסף, 
דירות 3/4חד', יפות החל מ- 

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ, 
130 מ', מחולקת ל- 2 + 

גג מוצמד בטאבו. תיווך 
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 במקובר, 4 חד' + 2 
יחידות, חדשה, 3,150,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבניה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב, דירות 3/4 

חד', מפוארות וגדולות, חזית, 
3 כ"א, החל מ- 1,650,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 במימון, 3.5 חד', משופצת 
+ יחידה + אופציה גדולה, 

2,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בצייטלין! לשתי 
משפחות! 3 חד' )60 

מ"ר( + הרחבה מהצד + 
בניה על הגג, 1,750,000 

ש"ח. "אלוני נכסים" 
052-7610603)10-10(_____________________________________________

 באזור-רש"י 180 מ', 
מחולקת לשניים, חדשה, 
קו'-א', 3,900,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,052-7168090)10-10(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית, דו משפחתי, 

5 חד', בנוי, 150 מ"ר, 
חצר קדמית ואחורית, 

4,290,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)10-10(נכסים" 053-3357316

 בחנה סנש, דירת גן, 
120 מ', משופצת ויפה + 
2 יחי' מושכרות ב- 5,500 

ש"ח, 3,350,000 ש"ח. 
"חמד נכסים" 
053-3357316)10-10(_____________________________________________

 בבנין-חדש באהרון-דב, 
פנטהאוז יוקרתי, 200 מ'. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 60 מ"ר + 60 
מ"ר, דירה יפה, מרפסת גדולה, 

1,600,000 ש"ח. "פנחס 
_____________________________________________)10-10(נכסים" 055-6789653

 מציאה! דופלקס 70+30 
מ"ר, 1,390,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

 בויז'ניץ במתתיהו, 
דופלקס + גג )3 קומות( + 
חניה כפולה, חזית, 3 כ"א, 
אפשרות לרכישה חלקית, 

050-4123938)10-11(_____________________________________________

 באזור מימון, ד.גג, 5 
ענקית, משוקעת, 150 מ"ר, 
ק"ב חזית, 2,580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור חגי, ד.גג ענקית, 
240 מ"ר, 6ח' + מרפסות, 
ק"ג, חזית )במקור 2 דירות 

בטאבו(. "אפיק נכסים" 
03-5791514)10-10(_____________________________________________

 בבעש"ט, ד.גג, 5ח' + 
מרפסת שמורה מאוד, ק"ג, 

חזית, 3 כ"א, 2,090,000 
ש"ח! "אפיק נכסים" 

03-5791514)10-10(_____________________________________________

 ביונה-הנביא, דופלקס, 
170 מ"ר, ק"ג, אופציה 

למעלית, חזית, ניתן-לפיצול, 
2,200,000 ש"ח, גמיש. תיווך-

_____________________________________________)10-10(הנדלן, 050-4177419

 בסמטת אזר, דופלקס 
6 חד' + גג גדול, קומה 
3, מעלית וחניה, אופ' 
להרחבה, 2,950,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

053-3357316)10-10(_____________________________________________

 שתי דירות עם יציאה 
נפרדת, משופצות, ממ"ד 

ומ.שמש. אסתי ג'ובני, 
052-3524841)10-10(_____________________________________________

 באזור בעלי מלאכה!! 
דירת גג, 2 מפלסים, 

כ- 150 מ"ר + מעלית + 
חניה. אלוני נכסים, 

052-7610603)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! באזור המרכז, 
דופלקס 7 חד', מחולק 3.5 

חד', 80 מ"ר + 2 יחידות על 
הגג מושכרות ב- 5,200 ש"ח, 
ק"ג, חזית, 3 כ"א, משופצת. 

_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי, דופלקס 6 ח', 
190 מטר, קומה 2.5, באזור 

חבקוק, מפוארת, חזית + 
רוב חתימות מוכנות למעלית, 

2,900,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב, 054-5500263

 בבעש"ט - דופלקס 6 
חד', כ- 160 מ"ר, משופצת, 
ניתנת לחלוקה, 2,430,000 

ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בנורדאו, 4.5 חד', דופלקס 
כ- 100 מ"ר, 3 כ"א, ניתנת 
לחלוקה, 1,420,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בגני גד 11, 6.5 חד', ק"א, 
בחזית, מרווחת. 

עמית, 053-7130570. 
_____________________________________________)10-10(מלכה, 052-7650753

 באזור גורדון, 5, חדשה, 
יפהפיה, ק"ב, חזית + מעלית 

+ י.הורים, מיידי! 
2,480,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)10-10(_____________________________________________

 באזור ויז'ניץ/עזרא, 210 
מ"ר מפלס אחד, 4.5ח' + 

2.5ח' + מרפסת, ק"ג )ללא(, 
חזית, 4 כ"א, 3,000,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)10-10(_____________________________________________

 בזוננפלד, 5ח' גדולים, 
ק"ב + מעלית, 3 כ"א, מטבח 
גדול, 2,300,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)10-10(_____________________________________________

 ביגאל אלון, 5 חד', 
ענקית, 115 מ"ר + י.הורים 
+ מ.סוכה + חניה, לל"ת, 

1,900,000 ש"ח, 
_____________________________________________)10-13ל(054-4850066

 בלעדי! בעזרא/חזו"א, 6 
חד', 150 מ"ר, חדשה, כניסה 
מיידית, ק"6 + מעלית, חזית, 

2,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 5 חדרים 
+ 2 מרפסות, משופצת, 

קומה ראשונה, מעלית 
+ אופציה גדולה, 

2,200,000 ש"ח, גמיש. 
מתחם הנדל"ן, 
050-4000640)10-10(_____________________________________________

 הזדמנות ברוזובסקי!! 5 
חד', ק"ק, 140 מ"ר, משופצת 

+ יחי דיור ואופציה. מ.כהן 
_____________________________________________)10-10(נכסים, 052-7684074

 בגני-גד, 5 חד', כ- 120 
מ"ר, קומה ב', מפוארת, 

2,150,000 גמיש. 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בעזרא/חזו"א, 5 חד', 
160 מ', חדשה, 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבניה-חדשה, 5 חד', גדולה, 

2,450,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 במהרש"ל 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,350,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות, 4.5 חד', 
מושקעת, 3 כ"א פתוחים, 

ק"ב, ברח' יהושע, 2,300,000 
ש"ח. "תיווך-נדל"ן-שרה" 

052-7670757)10-10(_____________________________________________

 בחי טייב, 4 חד', 95 
מ"ר, ק"ג, חזית-פתוחה 
+ סוכה + מעלית וחניה 

+ א.הרחבה. 
"מקסימום-נדל"ן" 

054-4340843)10-10(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור 
חבקוק, 4.5 ח' + סוכה, 

סלון גדול, 3 כ"א, מיידית, 
רק 1,990,000 ש"ח! 

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)10-10(_____________________________________________

 באזור הרצוג/טבריה, 4, 
ענקית, מרווחת, סלון ענק, 

ק"ג, חזית, 3 כ"א, 
1,980,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבניה בזכרון-מאיר, 4ח' + 
י.הורים + מ.שמש, 

2,200,000 ש"ח.
_____________________________________________)10-10("אפיק נכסים" 03-5791514

 בגבול ב"ב/ר"ג, 4.5ח', 
יפהפיה, ק"ג + מעלית + נוף 

+ מחסן, 1,930,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד' + סוכה, משופצת, 

אופציה לבניה, 
1,650,000 ש"ח. 'אפיקי-
_____________________________________________)10-10(נדלן-בועז' 054-8474843

 ברבי-מאיר, 4 חד', 110 
מ"ר, ק"א, משופצת כליל, 

מטבח-פסח, אופציה ליחי"ד. 
_____________________________________________)10-10(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 א.המכבים, כ- 4 חד', 
כ- 68 מ"ר, ק"ג, משופצת 
+ א.בגג-בטון, 1,325,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 א.השניים, כ- 4 חד', כ- 
70 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, שמורה 

+ א.להרחבה, 1,360,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד', 100 
מ"ר, מחולקת ל- 3 + יחידה, 
ק"א, חזית, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור סוקולוב, מרכזי 
ושקט, 4 חד', 100 מ"ר + 

מעטפת 30 מ"ר, ק"א, חזית, 
_____________________________________________)10-10(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרצוג, 4.5 חד', 93 
מ"ר, מחולקת 3 + יחידה + 
אופציה בגג בטון, משופצת 
כחדשה, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

 באנילביץ בבנין חדיש, 4 
חד', 90 מ"ר, קומת כניסה, 
משופצת, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

 בירמיהו, 4 חד', 85 מ"ר, 
ק"א, 3 כ"א, ניתנת לחלוקה, 

1,800,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים מסודרת 
ויפה, קומה א' עם מעלית, 

בנין מטופח עם חניה בטאבו 
ברחוב יגאל. תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות בגן וורשא, 
4 חדרי, קומה ב', 95 מ"ר, 

רק 1,800,000 ש"ח, למהירי 
החלטה. תיווך BA יזמות, 

054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 בבניה! בשיכון ג' 4 חד' 
אחרונה + מרפסת שמש, 

חזית, 2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 במתחם אוסם 
היוקרתי, 4 חדרים, 

משודרגת, קומה 
ראשונה, חזית לשדרה, 

ב- 2,120,000 ש"ח. 
"עוזיאל להב" 
050-4177750)10-10(_____________________________________________

 באזור הרצוג בטאבו 
משותף, 4 חד', 90 מ"ר, 

מחולקת 3+1, מושכר 
ב- 6,000 ש"ח, משופצת. 

_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

 בבנין חדש בברטנורא, 4 
חד', חזית, 2,050,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ, 
דירות 3/4 חד' אחרונות, החל 

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

החל מ- 2,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', חדשה, 
1,890,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בנורדאו, 4 חד', חדשה 
ומפוארת, חזית + חניה, 3 

כ"א, 1,850,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות! למשקיע 
הנבון! באיזור הראשונים, 

4 חד' + מעלית + חניה 
+ סוכה + יחידת הורים! 

כחדשה! 1,630,000 
ש"ח. "אלוני נכסים" 

052-7610603)10-10(_____________________________________________

 מיוחדת!!! 4 חד' 
ברח' יגאל השקטה, ק"א,   

יפה, גדולה ומושקעת, 
3 כ"א, קניה צמודה, 

מיידית, 2,275,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בראשונים בבנין חדש, 
4 חדרים + מרפסת סוכה 

ושמש + חניה בטאבו, 
רק ב- 1,850,000 ש"ח, 

גמיש. "עוזיאל להב" 
050-4177750)10-10(_____________________________________________



כ’ באדר - כ”ב באדר תשע”ח  7-9/3/2018 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

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

טבריה

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

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

2,025,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, בטבריה, קרוב לרח' 
עמי, משופצת, עורפית, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

052-7103979)49-20/18(_____________________________________________

גני תקווה

דופלקסים

פתח תקווה

דימונה

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות לדירות! 
דרושות דירות לצרפתים. 

"הולילנד נכסים"
02-6763740)52-25/18(_____________________________________________

ירושלים

 ברחוב בגנו, קומה 
א' חזית, 80 מ', 3 חד', 

1,700,000 ש"ח, גמיש. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)05-05(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

קריית אתא

 בדוד המלך, ק"ק, 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, משופצת מהיסוד 

כולל אינסטלציה, חצר צמודה, 
_____________________________________________)07-10ל(1,680,000 052-7171748

 לל"ת בקוק/חרל"פ, 
3 חד', ק"ב + מרפסות, 

מושקעת, מוארת ומאווררת, 
_____________________________________________)07-10ל(077-4100980

+5 חדרים
 זכות לדירה 5 חד', 

מפוארת באברהם רביץ, נווה 
יעקב, בבניה, מציאה, 

_____________________________________________)07-10ל(053-3159993

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

נתיבות

 ברח' חנקין, 3 חד', 
ק"א, חזית, משופצת 
מהיסוד, 1,470,000 

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

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)08-08(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

+5 חדרים

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

מרוהט עד 20 אנשים לאירוח. 
_____________________________________________)04-49(חוויה, 055-9278552

 בק.הרצוג בגני הזית, 5 
חד', ק"ב, בנין חדש, ממוזגת, 

_____________________________________________)10-11ל(4,900 ש"ח, 052-7127207

 דירה ברחוב דסלר, 7 
חדרים, 170 מטר, למשך 

_____________________________________________)08-11(שנתיים, 052-4788488

4-4.5 חדרים

 בחידא, 3 חד', ק"1, 
עורף, משופצת עם אופ' 
לבניה על הגג, )רעפים( 

אפשרות לטאבו משותף, 
1,450,000 ש"ח. בלעדי 
ש.מאירוביץ,  הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756,

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 הבית ברוממה! נותרו 
2 דירות אחרונות בקומה 
חמישית: דירת פנטהאוז 
מהממת ודירת 4 חדרים, 

053-3129960)09-12(_____________________________________________

וילות ובתים

 שווה מאוד!! בהזדמנות 
בבלעדיות! ברוטשילד, 4 
חדרים, גדולה, משופצת 

קומפלט ברמה גבוהה!! יחידת 
הורים, כיורים כפולים, ממוזגת, 
מאווררת, רק 1,495,000 ש"ח, 

_____________________________________________)10-10(רם נכסים, 054-5566145

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 4 חד' בבלוי, ק"ק, 85 
מ' + 50 מ' חצר, כניסה 
פרטית, מתאימה גם לגן 
ילדים, 1,900,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 03-5797756, 

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברש"י/ 
שפת אמת, 4 חד' + 
סוכה ענקית 105 מ' 

משופץ ק"א עורפית, 
1,900,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 באלוף שמחוני, ק"ב, 
4.5 חד' בשטח של 

120 מ', משופץ, חזית, 
2,200,000, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

 בחנקין, 4 חד', ק"1, 
חזית, משופצת, כ-100 
מ', 1,850,000, בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 לל"ת, ברבי עקיבא/חתם 
סופר, 3 ח', יפיפיה, חדשה, 

80 מ"ק, ק"ד + מעלית, סלון 
מרובע, 1,685,000 ש"ח, 

03-6194137 ,050-4156621)09-12(_____________________________________________

 בלעדי גניחובסקי 
4חד'+סוכה משופצת 

אופציה לבניה 1,650,000 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)09-09(_____________________________________________

 מציאה! ברמב"ם, 3 
חד', קומה א', משופצת, 

1,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבר אילן, 3.5 חד' + חצר 
גדולה, 2,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בשבזי, 3 חד', חדשה, קו' 
א', 1,450,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבגין, 3 חד', 60 מ"ר + 
אופציה מיידי. רי/מקס, משה 

_____________________________________________)10-10(דסקל, 050-5926021

 בפרדס כץ, 55 מ"ר 
+ 8 מ"ר סוכה, מקורה, 

ק"א, אופציה מאוד גדולה, 
1,260,000 ש"ח. "פנחס 

_____________________________________________)10-10(נכסים" 055-6789653

 ברב שך, 3 חד', 65 
מ"ר, יש עליית גג + אופציה 
עם רב חתימות, ק"ד, חזית, 

1,530,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

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

ק"ב, חזית, משופצת. 
"מקסימום-נדל"ן" 

054-4340843)10-10(_____________________________________________

 באזור הוילות! 3ח' + 
אופציה, ק"ב, חזית, 3 כ"א, 

מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)10-10(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 3ח', 
משופצת + יחידת-דיור, ק"א, 

חזית, 1,990,000 ש"ח! 
_____________________________________________)10-10("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי באבו חצירא, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, משופצת, 
קומה א', 1,400,000 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בקובלסקי, 3 
חד' + סוכה, מעלית, 

היתרי בניה לכ- 20 מ"ר, 
1,480,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד, 3 חד', 
65 מ"ר היתרים ל- 25 

מ"ר, 1,375,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז', 

054-8474843)10-10(_____________________________________________

 חייבת להימכר, מפוארת 
ומטופחת, בר"ע-דובק, נוף, 

3.5 חד', בנין-חדש, מחיר 
גמיש. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)10-10(_____________________________________________

 בשך-חידא, כ- 3 חד', 
ק"א, חזית, אופציה, משופצת 
ומטופחת, גמיש. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)10-10(_____________________________________________

 בסוקולוב-אזר, 3 חד', 
חדשה, חזית/עורף, 80 מ"ר, 

1,700,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)10-10(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 המציאה!!! א.הירדן, 
כ- 3 חד', כ- 55 מ"ר, ק"ב, 

שמורה, א.בגג-רעפים, 
1,180,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

 לתיווך בהזדמנות, דירות 3 
חדרים למכירה באזורים טובים 

בב"ב ובפ"כ, מתחת למחירי 
שוק, לקונים טובים, עזרה 

במשכנתא. 
054-7477054/03-5444815)10-10(_____________________________________________

 באזור הנביאים בבנין חדש, 
3 חד', ק"ב + מעלית, חזית, 

מצב מעולה, 1,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה, 
3.5 חד', 90 מ"ר, ק"א, 

חזית, משופצת + אופציה, 
1,700,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 
גדולה, 80 מ"ר + אופציה בצד 

30 מ"ר כולל רצפה ועמודים 
ובגג בטון, ק"ג, משופצת, 

ניתן לחלוקה, מדרגות מחדר 
מדרגות לגג, מפתחות 

במשרד, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(א.פנחסי, 03-5799308

 א.הרצל פרדס כץ, 3 
חדרים, כ- 80 מ. + חצר 

40 מ., קרקע - נכה, 
1,500,000 גמיש. 

מתחם הנדלן, 
050-4000640)10-10(_____________________________________________

 מירושה! במנחם 
בגין! 3 חד', מרווחת, 
רק 1,270,000 ש"ח, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

 בנויפלד! 3 חד' + 
מעטפת מוכנה ומושלמת 
של 80 מ"ר, 1,790,000 
ש"ח, מפתחות ותוכניות 

חלוקה ב"אביחי - 
_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

 הזריז נשכר! 
באברבנאל! 3 חד', קג' 
ואחרונה, בבנין מצוין! 

1,390,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)10-10(- מתווכים" 03-5701010

 בלעדי!! בראב"ד-חפץ 
חיים, 3 חד', גדולה, ק"א, 
חזית + אופציה להרחבה, 

1,760,000 ש"ח. "יאיר נדלן" 
052-7633978)10-13(_____________________________________________

 בסוקולוב המבוקש 
בקרבת השלושה, 3 חד' 

גדולים, ק"ב, חזית עם 
אופציה ממשית של 15 
מ', כולל חניה בטאבו, 

1,600,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בהשומר/עזרא, 3 
חד', 80 מ"ר, ק"ג עם 

מעלית, שמורה, עורפית 
+ אופציה של 25 מטר, 

1,730,000 ש"ח, גמיש, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)10-10(_____________________________________________

 א.אבוחצירא, כ- 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ד, א.בצד-ובגג, 

לכ- 120 מ"ר, 1,300,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 בהזדמנות!! רח'-קוק, 
3 חד', כ- 78 מ"ר, ק"ב, 

משופצת ומרווחת, 1,520,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח', קומה ב', 
חזית, 71 מטר בארנונה, 

כניסה ממנחם בגין, חזית, 
רחוקה מאוד מז'בוטינסקי, 

1,400,000 ש"ח, גמיש. תיווך 
_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים, חזית + מעלית 
+ סוכה + חניה, 1,450,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)10-10(_____________________________________________

 מציאה בר"ע-טרפון, 3.5 
חד', ק"ה-מעלית, חדשה 

ומפוארת, נוף, רק 1,620,000 
ש"ח. מ.כהן נכסים, 

052-7684074)10-10(_____________________________________________

 בחנקין, 3 חד', ק"א, 
כ- 70 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

1,450,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
052-7673622 ,050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 3 חד', ק"ד, 
כ- 65 מ"ר + אופציה בצד 

ובגג, שכנים בנו, 1,690,000 
ש"ח. #בגניחובסקי, 3 חד', 

כ- 65 מ"ר, 1,390,000 ש"ח, 
גמיש. # בגניחובסקי, 7 

חד', כ- 130 מ"ר, מפוארת, 
1,890,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בחיים-לנדאו בתהליך 
בניה, 3 חד', כ- 70 מ"ר, 

1,330,000 ש"ח, תוכניות 
במשרד 

_____________________________________________)10-10(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בלעדי! בסוקולוב, 3.5 
חד', חדשה, חזיתית, מעלית 
+ חניה + מחסן, 1,700,000 
ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבני-ברק אבו חצירא, 
2.5 מקורית וגדולה, אפשרות 
להרחבה ל- 5 חדרים במיידי, 
ק.4 ללא מעלית, 1,320,000 

_____________________________________________)10-10(ש"ח, 052-2647458

 באזור-רמבם, 2.5 חד', 
65 מ"ר + אופציה, 3 כ"א, 
מיידית, מפתחות במשרד, 

1,420,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א.הפלמ"ח, 
2.5 חד', כ- 60 מ"ר, ק"א, 

משופצת, חניה, 1,280,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 באזור נחום, 2ח' + 
מרפסות, ק"ב, מיידי, 

1,380,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
חד' + הול כ- 55 מ"ר קו' 

א', חזית, טאבו מסודר, 
1,150,000 ש"ח. 

 ,050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בסוקולוב, 2 חד', 
כ- 50 מ"ר, קו' א', אפשרות 

הרחבה כ- 40 מ"ר, 1,400,000 
ש"ח. 077-2050410, 

 ,050-5750880
_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בטרומפלדור, 2 
חד', כ- 50 מ"ר, קומה ד', גג 

רעפים, 1,230,000 ש"ח.
 ,050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 בהזדמנות!! ברמב"ם, 
ק"א, 2.5 חד', כ- 55 מ"ר, 

משופצת + א.להרחבה, 
1,340,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

 רעידת אדמה! מול 
השומר - על ציר הרכבת! 
דירה מחולקת ומשופצת! 

מושכרות ב- 4,000 
ש"ח! רק 1,165,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)10-10(_____________________________________________

 117 מ"ר, ק' ד' ללא, 
חזיתית, שמורה עם מחסן, 
_____________________________________________)10-10(052-3524841, אסתי ג'ובני

 בבלעדיות! דירת 3 
חד' בשכ' לדוגמא, 68 מ"ר, 
קו' 3/4, משופצת ונעימה, 

440,000 ש"ח! 
052-6053897, אלון 

 "Golsen lion")10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות! דירת 3 
חדרים! ברח' סנהדרין, 63 

מ"ר, ק' 2/2, זקוקה לשיפוץ, 
כניסה מיידית מחיר 260,000 
ש"ח בלבד! 052-6053897, 

"Golden lion" 10-10(אלון(_____________________________________________

חיפה
 מתושב חוץ! במחיר 
של דירה אחת בפ"כ! 3 

דירות ברחוב הגיבורים 
והירדן, מושכרות 

ומנוהלות! 1,300,000 
ש"ח בלעדיי 

ל"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)10-10(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג', 5 )110 
מ"ר נטו( + חצר 35 מ"ר + 

חלל, כ"פ, שמש, ניתן לחלק 
ל- 3! 2,190,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': 4, משופץ 
)104 מ"ר נטו( + מחסן, 

מרפסת נוף לסוכה, גישה 
נוחה, 2,590,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 3 חד' + 
אופציה, ק"א, קרוב למכולת, 

לגן ולביהכ"נ, מקום שקט, 
1,560,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': 3 חד' + משרד 
+ מרפסת סוכה + ת.ב.ע., 
כ"פ, נוף, שמש, 1,830,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)10-10(_____________________________________________

 בקהילה, מבחר דירות 
החל מ- 690,000 ש"ח. "תיווך 

_____________________________________________)10-10(ארץ הצבי" 052-5253470

 דירות עם ממ"ד ומעלית 
להשקעה החל מ- 700,000 

ש"ח. "תיווך ארץ הצבי" 
052-5253470)10-10(_____________________________________________

 3 חד', ק"ג, בקהילה, 
משופצת ברמה גבוהה, 

מזגנים, 054-84838790, 
054-7681944)10-11(_____________________________________________

 להשקעה ברחוב 
הגיבורים, קומת כניסה, 3 
חדרים, 64 מ"ר, מושכרת 
2,050 ש"ח, רק 650,000 

ש"ח. "תיווך ארץ הצבי" 
052-5253470)10-10(_____________________________________________

עפולה
 מציאה שלא יחזור 

בעפולה במרכז העיר, 145 
מ"ר, ענקית, ניתנת לחלוקה 
ל- 3, רק 620,000 ש"ח, שווי 
שכירות אחרי חלוקה, 6,000 

_____________________________________________)10-10(ש"ח, 053-3154818

 מציאה שלא יחזור 
בעפולה, דירה מחולקת ל- 2, 

מושכר ב- 3,300, רק 605,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח, 053-3154818

 מציאה שלא יחזור 
בעפולה, דירה ענקית, 

מחולקת ל- 2, ב- 4,500 ש"ח, 
רחוב יוקרתי, רק 775,000 

_____________________________________________)10-10(ש"ח, 053-3154818

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

כחדש, 6 חד' + מרתף, ממ"ד, 
_____________________________________________)10-10(גינה, חניות, 0522-656825

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

בנווה-עוז-הירוקה, 6ח', 168 
מ"ר + מרפסת 50 מ"ר, 

0522-656825)10-10(_____________________________________________

 בברנדה בבנין חדש, 
פנטהאוז ענק, 5 חדרים, 
מרפסת ענקית, מעלית-

שבת, מחסן, כניסה מיידית, 
2,500,000 ש"ח. ללא-תיווך, 

058-5000262)10-10(_____________________________________________

 בלוחמי הגיטו מיני-
פנטהאוז, 5 חד', מפלס אחד, 

משופצת, 2,490,000 ש"ח. 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)10-10(טרגט

 ביטקובסקי, כפר גנים ג', 
מיני פנטהאוז, מפלס אחד, 

2,250,000 ש"ח. 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)10-10(טרגט

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה-
עוז-הירוקה, דירת 4 חד', 135 

מ"ר, סלון ומבטח 50 מ"ר, 
חדשה ומושקעת אדריכלית, 

0522-656825)10-10(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. עסקה 
חלומית, בגני הדר, דירת 4 

חד', מיקום מושלם, למהירי 
_____________________________________________)10-10(החלטה, 050-6925400

 ברב-קוק בפרוייקט חדש, 
מרווחת, 3 כיוונים, סוכה, 
מפרט גובה, ללא תיווך, 

058-5000262)10-10(_____________________________________________

 מפרטי, 4 חדרים, 100 
מטר, מרכז העיר, משופצת, 

סוכה, 1,470,000 ש"ח, 
052-5554180)10-11(_____________________________________________

 בסלומון, 4.5 חדרים, 120 
מטר, קומה 3, משופצת, 

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

_____________________________________________)10-10(דרים טרגט

 בשכונת הדר גנים בפ"ת, 
דירת 4 חדרים בהזדמנות! 

קומה ראשונה, עם מעלית, 
משופצת מהיסוד, מוארת נוף 

פסטורלי ופתוח )לדרום-מזרח(, 
נעימה, מאווררת ומרווחת, 

מרפסת שמש )סוכה מלאה( 
ומרפסת שירות, חניה בטאבו, 
סורגים, רשתות ומזגנים בכול 
החדרים, פינוי בדצמבר 2018 

)עם סיכוי גדול להקדמה(, 
1,700,000 ש"ח. "תיווך ארץ 

_____________________________________________)10-10(הצבי" 052-5253470

 מציאה בפלמ"ח!!! 2 
חד' ענקית כ- 50 מ"ר, אופציה 

לסוכה, רק 1,240,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד' + חלל + מרפסת 
סוכה, ק"ב, מעלית, נוף, 
1,850,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים

 5 חד', 3 + 2 על הגג 
במרכז השקט, חדשה, מעלית 

שבת, מרפסת סוכה. נטלי, 
052-2948691)10-10(_____________________________________________

 בקיש, דירת גג, 3 חדרים 
עם אפשרות לחצי חדר נוסף, 

85 מטר, כניסה נפרדת 
לגג, קומה 3 ללא מעלית, 

1,450,000 ש"ח, 
054-3320655)10-10(_____________________________________________

 ברב-קוק בפרוייקט חדש, 
7 חדרים, ענקית, 4 כיוונים, 

סוכה, 2 חניות, מפרט גבוה, 
_____________________________________________)10-10(ללא תיווך, 058-5000262

 בבן יהודה 6 חדרים )דירה 
בקומה(, 165 מטר + 70 מטר 
גג ק.3 + מעלית, 2,350,000 

_____________________________________________)10-10(ש"ח, 050-3528252

 בהזדמנות רוטשילד/
הרב קוק, 6 חד' גדולים )דירה 
בקומה(, ק.ג + חניה ומרפסת 

שמש, 1,970,000 ש"ח, 
050-4464170)10-10(_____________________________________________

 2.5 + חצי באזור רוטשילד 
השקט, משופצת, פינוי גמיש. 

_____________________________________________)10-10(נטלי, 052-2948691

 "דרך-עיר-נכסים" 
להשקעה, 2 יח' קומפלט 
ברמת-ורבר, מושכרות ב- 

4,100 ש"ח, אופציה לחדר 
_____________________________________________)10-10(נוסף וגינה, 0522-656825

 בברנדה/בלפור, 2.5 חד' 
)כ- 3 חד'(, ק"ק, מסודרת 
ויפה, רק 1,140,000 ש"ח. 

050-4811122)10-10(_____________________________________________

 ברוטשילד/ואלטר מיהוד, 
3 חד' גדולה מאוד, קומה 
3 )לא אחרונה(, מיידית, 

1,240,000 ש"ח. 
050-4811122)10-10(_____________________________________________

 בהרצל, 3.5 חד', מעלית 
+ חניה מקורה, כ- 100 

מ"ר, קומה 2, חזית, מיידית, 
1,480,000 ש"ח, 

050-4811122)10-10(_____________________________________________

 במציאה! 100 מ"ר!!! 
בכ"א בחרדי! ק"ב, דופלקס 
ודירת גג!! רק 1,485,000 

_____________________________________________)10-10(ש"ח!!! תיווך, 052-8787160

 בהזדמנות! ביהלום 
השקט החרדי והמבוקש! דירת 

3 חדרים ענקית!! )אופציה 
ל- 4(, מרפסת סוכה, רק 
1,390,000 ש"ח, לפרטים 

נוספים: רם נכסים, 
054-5566145)10-10(_____________________________________________

 בפיק"א השקט! 3 
חדרים גדולה! משופצת 
חלקית, סלון רחב, חניה 

בטאבו, בנין יפה ומטופח, רק 
1,260,000 ש"ח, לפרטים 

נוספים: רם נכסים, 
054-5566145)10-10(_____________________________________________

 ק'א' חזית, 1,050,000 
ש"ח. אסתי ג'ובני, 

052-3524841)10-10(_____________________________________________

 נדיר! בשכונת שביט! 
חצי בנין יפיפה בודד! 
)2 דירות( + הרחבות 

קיימות + שכויות בניה 
אדירות, משופץ ומושכר! 

1,500,000 ש"ח בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)10-10(_____________________________________________

 המציאון! להשקעה דירות 
החל מ- 460,000 ש"ח - 

_____________________________________________)10-10(אלפסי נדל"ן, 052-2790370

3-3.5 חדרים
 בחרדי, דירות 3 חד', החל 

מ- 690,000 ש"ח - אלפסי 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן, 052-2790370

 לתיווך דרושים משכירים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ, 

2-3-4 חדרים, מחירים מתחת 
למחירי שוק, לדיירים טובים, 

אפשרי מרוהטות, 
054-7477054/03-5444815)10-10(_____________________________________________

 באדמור מקוצק, 2 חד', 
30 מ"ר, ק"ג + מעלית, יפה, 

מרוהטת )ללא מ.כביסה( 
וממוזגת, מיידי, 2,800 ש"ח, 

_____________________________________________)10-13ל(054-3333802

 בלעדי!! בהרצוג 4 חד', 
ק"א בבנין חדש + מ.שמש, 
5,000. *** בירמיהו, 3 חד', 

חזית, 4,200 ש"ח. "יאיר נדלן" 
052-7633978)10-10(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד', יוקרתית 
+ מטבח חדש בבנין חדש 

+ מ.שמש + מעלית, חזית, 
5,500 ש"ח. "יאיר נדלן" 

052-7633978)10-10(_____________________________________________

 בוינרב, מבחר דירות 3/4 
חד' מפוארת החל מ- 3,590 

ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)10-10(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בלוין פנטהאוז מפואר, 
חדש, 5 חד', מיידי, 9,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בהר השלום, דופלקס, 
5 חד', 200 מ"ר + גג 

גדול, מרווח מאוד, חניה, 
אופ' ליחי' נוספת 2 חד'. 

"חמד נדל"ן" 
053-3357316)10-10(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב דסלר, 
180 מטר, קומה 2, 7 חדרים, 

6,500 ש"ח, טלפון ליצירת 
_____________________________________________)10-13(קשר: 052-4788488

 בלעדי בהרצל, 5 חד', 
כ- 120 מ"ר, גג מרוצף של 50 

קומה ג' חניה, 4,200 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 מציאה! באזור דסלר 
בן זכאי, 7 חד' + גג 

גדול מרוצף, מיידי, רק 
ב- 6,300 ש"ח, מיידי. 

"עוזיאל להב" 
050-4177750)10-10(_____________________________________________

 בשיכון ה', 5 חדרים, 
מפוארת ויוקרתית 

ביותר! כ- 150 מ"ר + 
חניה ומעלית, ב- 8,500 

ש"ח. "עוזיאל להב" 
050-4177750)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בבנימין אברהם, 
4 חד', כ- 90 מ"ר, קו' ב', 

מעלית, 4,300 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 בחזון איש - גני טל, 
דירת 4 חדרים, חדשה, 

גדולה ומפוארת, 100 
מ"ר + 2 מרפסות סוכה, 
קומה 6 + חניה. תיווך, 

055-9941042)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
רח' שקט, 4 חד', 110 מ"ר 

+ גינה, ק"ק, שמורה, 4,800 
_____________________________________________)10-10(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבנין חדש בפ"כ! 
4 חד', חזית, סוכה, 

ומעלית, 4,500 ש"ח 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

 בק.הרצוג בעמק יזראל, 
ק"א, מטופחת, ממוזגת, 

גדולה, מ.שמש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________)10-13ל(050-4132925

 "דרך-עיר-נכסים" דירה 
חדישה 5ח', 138 מ"ר, מרפסת 
שמש/סוכה, מעלית שבת, נוף 

_____________________________________________)10-10(לפארק, 052-2656825

גבעת שמואל
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מגרשים
■ קמפוס מפואר וממוזג, 

במרכז ובצפון, מדשאות, 
אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 

בלבד, 70-350 מקומות, 
03-5700040 ,10:00-16:00)45-46/18(_____________________________________________

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-03/19(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

משרדים

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-49/18(_____________________________________________

אלעד

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)24-10/18(לקייטרינג, 054-5747012

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-37/18(_____________________________________________

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-36/18(_____________________________________________

בית חורון

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

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, סוכה 

כשרה במקום 054-5461450,
02-5361450 ,052-2611920)36-09/18(_____________________________________________

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

לפרסום
03-6162228

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-51/18(_____________________________________________

 הזמנה להילולת רבי 
יעקב אבוחצירא, במערת 

המכפלה, במוצש"ק פרשת 
שמות, זקוקים לתרומות: 

050-6721743)01-18(_____________________________________________

 להשכרה/מכירה 
בזול, 500,000 ש"ח 
חנות 20מ' ברח' בן 

גוריון/טבריה, מתאים 
גם למשרד או קליניקת 

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
_____________________________________________)50-20/18ל(052-7613554

בני ברק

 קמפוס גדול ומרווח, 
לשבתות חורף + ח. אוכל + 

ביהמ"ד, אפשרות קיטרינג. 
052-7142331)52-12/18(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה ג'קוזי, 300 ש"ח 

ללילה, אפשרות לוילה 
_____________________________________________)04-11ל(קומפלט, 054-8590909

 קונים ומוכרים, קרקעות 
חקלאיות וקרקעות בהליכי 

_____________________________________________)05-11(הפשרה. תיווך, 03-6180103

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, אוירה 
כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

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

בר יוחאי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-25/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-31(ומאובזרת, 052-5207326

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-20/18(לחורף, 050-4145161

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

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

יבניאל

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

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

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

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

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

052-5948777)01-01/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)52-16/18(ריינר 050-4153074

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-07/19(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

_____________________________________________)37-36/19(השקה!! 052-7134905

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

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

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

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

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-21/18(_____________________________________________

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

 בב"ב בכהנמן המבוקש, 
חנות בשטח, 250 מ"ר 

מרווחת ומוארת להשכרה 
לכל מטרה לפרטים. תיווך, 

050-6840111)07-10(_____________________________________________

 בב"ב ברבי עקיבא 
המבוקש, חנות 20 מ"ר, 

משופצת ומוארת לכל 
מטרה. תיווך, 
050-6840111)07-10(_____________________________________________

 למכירה חנות תכשיטים 
מצליחה במרכז ב"ב, 

_____________________________________________)07-10(פוטנציאל גבוה 054-6046921

 דירת 4 ח', 10 מיטות, 
יפה, ממוזגת, מאובזרת, 130 

מ"ר לתקפות קצרות, שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 

_____________________________________________)07-18(אש(, שיכון ה', 050-7877492

 צימר חדש משפחתי 
ומרווח, חמים ונעים + גינה, 

נדנדה, פינת ישיבה, 
_____________________________________________)10-18ל(050-2400460

 להשכרה בירושלים באיזור 
בר אילן, חנות/משרד, פינוי 

_____________________________________________)08-11(מיידי, 050-5758688

 למכירה חנות ביוקנעם, 
10 אחוז תשואה, חוזה לתווך 

_____________________________________________)08-10(לשנים רבות, 03-6180103

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר עד 2 חדרים, 
מפוארים ומוארים, כ.עצמאית 

לכל חדר, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)08-11(עמדות עבודה, 050-7602600

 דירה חדשה לזוג, לשבתות 
וימים, לתקופת פסח בב"ב, 

רח' מימון, ק"א, 
_____________________________________________)08-11ל(052-7617765

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-07/19(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 3 ח' 
כחדשה + נוף, לכינרת + 

מרפסת באזור יוקרתי,
050-4145926)08-11(_____________________________________________

 בגני גד 11, 10 מ"ר, ק"ק 
למשרד/סופר + מטבחון, 

שירותים מקלחת, 
_____________________________________________)09-10ל(052-6555301

 להשכרה 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, 

מתאים לכל מטרה, נגיש 
_____________________________________________)09-12(למוגבלים, 050-3060123

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-30(_____________________________________________

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

מחסנים

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 ברזיאל 2, 4 חד', חדשה 
מקבלן, נוף, קה', מעלית, 

לממושכת, 4,400 ש"ח, לל"ת, 
050-4444667)07-10(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 באהרונוביץ, 4 חד', 
חדשה, מרווחת, סוכה, 

מעלית, בנין חדש, 5,500 
ש"ח. תיווך, 

_____________________________________________)09-10ל(054-8040055, שמואל

3-3.5 חדרים

עסקים

3-3.5 חדרים

 להשכרה באזור 
נחמיה, מספרה עם 

פרנסה בשפע, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)47-47(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה

ביקוש 
דירות

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-40/18(_____________________________________________

ירושלים

פתח תקווה

 ברב שך - הירדן, חדשה 
לחלוטין 60 מ', 2 שירותים 
+ אמבטיה, ממוזגת, ק"ק, 
_____________________________________________)06-10(3,500 ש"ח, 03-5787042

4-4.5 חדרים

 באבטליון יחידת דיור 
יוקרתית, 30 מ"ר, ק"ג, ללא, 

_____________________________________________)06-10ל(מרוהטת, מיידי, 050-7111483

 בקובלסקי, 3 חד,' יפה, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת 

חדש, דוד שמש, מיידית 
_____________________________________________)07-10ל(לממושכת, 050-4141766

 ברח' חנקין בב"ב יח"ד 
כ- 30 מ"ר, משופצת, יפה, 
מרוהט מלא, מתאים לזו"צ, 

2,200 ש"ח לחודש, 
054-2282660)07-10(_____________________________________________

 בגבעת שמואל, יחידת 
דיור 30 מ"ר, חדשה, משופצת, 

מרוהטת, 054-8469411, 
050-4102618)07-10(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 בגני גד, יחידת דיור, 
לזו"צ בודד/ת ק"ד, מאובזרת, 

מוארת ממוזגת, דוד"ש, 
050-7231178)08-11(_____________________________________________

 1 חד' פרטי לבודד, כניסה 
משותפת, רח' חברון כולל מים 
וארנונה + ריהוט, 1,900 ש"ח, 

054-4400074)08-11(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים במרכז 
גאולה ירושלים, ממוזגת 

ומאובזרת לשבתות וחגים, 
052-6500950)08-11(_____________________________________________

 בהזדמנות בבן-יהודה, ליד 
ביה"ח השרון, 4 גדולה, ק"א, 

פינוי 20-3-18, טל':
050-3528252)08-11(_____________________________________________

 בב"ב, אזור פונוביז', 
מכולת/קיוסק פעילה ורווחית, 

לרציניים בלבד!!!
052-7712484)08-11(_____________________________________________

 2 חד', קהילות יעקב ליד 
ויז'ניץ, מרוהטת, ממוזגת, קא', 

_____________________________________________)09-12(מעלית, 054-8406608

 2ח', ריהוט מלא, קד' + 
מעלית בויז'ניץ, מיידי, 

050-4160805)09-10(_____________________________________________

 2 חד' + מרפסת 45 מ"ר, 
ממזוגת בבירנבוים, מיידי, 

_____________________________________________)09-10(2,800 ש"ח, 054-5981262

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"ק, 

3,000 ש"ח, מרפסת/פרגולה, 
054-4797080)09-12(_____________________________________________

 יח"ד כחדשה, מרוהטת 
וממוזגת בק.הרצוג 

)אברבנאל(, ק"ג + מעלית, לא 
_____________________________________________)09-12ל(בשבת, 052-2578770

 בדירת שותפים להשכרה 
זולה כולל הכול! מים חשמל 

וכו' מה- 8/4/18 עד 8/5/18 - 
_____________________________________________)09-10(גמיש, 054-4982115

 בכפר אברהם, דירה 
גדולה, 3.5 חד', 3 כ"א, 3,500 

ש"ח, לל"ת, 054-8119885, 
 דירה מיוחדת באלוף _____________________________________________)09-12(054-8495980

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 מחסן 

דירתי וחניה, 2,200,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-39/18(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-39/18(סולידית, 03-7542233

השקעות

 למיזם אטרקטיבי 
הנמצא בשלב מתקדם 

דרושים שותפים משקיעים, 
צפויות הכנסות גבוהות, 

050-3622212)02-13(_____________________________________________

 למכירה קו חלוקה 
יחודי, לקוחות קבועים, 

פוטנציאל גדול, ירק 
ומוצרים אורגניים מהדרין, 
ללא ריסוס 052-8708776
sorogatigal@gmail.com)06-13(_____________________________________________

 דירות באנגליה באיכות 
גבוהה החל מ- 163,000 ש"ח 

_____________________________________________)09-12(הון עצמי, 052-7122466

נדל”ן 
מסחרי

בהזדמנות 
להשכרה!
משרד/חנות/סטודיו

050-4115510

בבני ברק
מיידי ללא תיווך

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, 

מתאים לכל מטרה, נגיש 
_____________________________________________)09-12(למוגבלים, 050-3060123

 מגרש בבאר שבע לבניה 
של 10 יח' דיור, יזמות של 

24 דירות בשכונת הג' קרובה 
לאוניברסיטה ולסורוקה, 

במחיר מציאה. "תיווך בית 
_____________________________________________)10-10(בית" 052-4462863.

 דירות להשקעה בסביבת 
אוניברסיטה, מ- 600 אלף 

ש"ח ומעלה. "תיווך בית בית" 
.052-4462863)10-10(_____________________________________________

 קוטג' חדש מהיסוד, 180 
מ"ר + גג 60 מ"ר, אופציה 

ל- 5 יח' דיור, 1,600,000 ש"ח. 
"תיווך בית בית" 
 .052-4462863)10-10(_____________________________________________

 בהרצוג אזור ירמיהו, 
4 חדרים, ענקית + חניה, 
כניסה מיידית, אפשרות 

לטווח ארוך, ב- 5,200 
ש"ח. "עוזיאל להב" 

050-4177750)10-10(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 4 חד', 
משופצת כחדשה + מעלית, 

5,200 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)10-10(_____________________________________________

1.מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת 5.5 חדרים ברח'  יונתן 
בן עוזיאל 61/1  אלעד, הידועה גם כגוש 5758 חלקה 46 

2.  ביקור בדירה  יעשה בתאום עם כונסי הנכסים הח"מ בלבד.

3. הצעות לרכישת הדירה יש להגיש עד ליום  15/4/2018 
-  למשרדי כונסי הנכסים הח"מ.

4. להצעה יש לצרף, נספח חתום להצעה והסכם מכר חתום 
(בנוסח שיימסר  למציע) והמחאה בנקאית  בשיעור של  10% 
מסכום ההצעה אשר תחולט אם לא יממש הזוכה את הצעתו.

5. הדירה תימכר במצבה הפיסי, התכנוני והמשפטי  כפי שהיא 
ואחריות המציע לבדוק את מצב הדירה ,הזכויות בה, מצבה 
הפיסי, התכנוני והמשפטי  והוא יהיה מנוע מכל טענה בגין כך.

6. נוסח הנספח להצעה והסכם המכר מצוי במשרדי הח"מ.

7. אין הח"מ חייבים לקבל הצעה כל שהיא ויהיו רשאים 
לערוך התמחרות בין המציעים על פי שיקול דעתם הבלעדי.

8. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה 
בפתח תקווה.


כונס הנכסים

מרח' רבי שמעון בן שטח 38 אלעד
נייד 0502330220  פקס' 15339339749

reuven613@walla.co.il 

פקס' 6723521 03

כונס הנכסים


מרחוב  ארלוזורוב  39 רמת גן
טל' 6729131 03 

hagai@kurzweil-law.com

הזמנה להציע הצעות 
לרכישת דירה באלעד

 ברחוב חרל"פ 5 דירת 
3.5 חדרי, קומה שניה, 

90 מ"ר, חזית גדולה 
ומרווחת + מרפסות, 

כניסה מיידית. דוד גרוס 
_____________________________________________)10-10(רימקס, 072-3263850

 בבלעדיות ברחוב הרב 
שך 51, דירת 3 חדרים, 
גדולה ומרווחת, קומה 
2, חזית, 75 מ"ר + 2 
מרפסות. דוד גרוס רי/
_____________________________________________)10-10(מקס, 072-3263850

 בבלעדיות! בשבטי-ישראל 
ח.מקבלן!! 3 חד', כ- 70 מ"ר 

+ מעלית-שבת + מ.שמש, 
4,000 ש"ח. "תיווך-משגב-

_____________________________________________)10-10(לדיור" 052-5222690

 כניסה פרטית! בהאי 
גאון! 3 חד', ק"ק + 

מרפסת יפה בחזית, רק 
3,500 ש"ח, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)10-10(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 3 חד', 
מרווחים ומשופצים, 

3,700 ש"ח, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)10-10(_____________________________________________

 באזור דסלר, 3 חד', ק"ג, 
יפה וממוזגת + גנרטור, פינוי 

מיידי, 3,300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ל(050-4126569

 באהרונוביץ, 2 חד', 
כ- 40 מ"ר, ק"א, שמורה, 
מרוהטת קומפלט, 2,900 
ש"ח, להתקשר מ- 16:30, 

_____________________________________________)10-13ל(052-7169096

 לזו"צ ברח' הרב שר, 2 
ח' מרווחים, מטבח נפרד, 
מרוהטת, ממוזגת, 3,200 

ש"ח, 03-5704670, 
054-3975683)10-10(_____________________________________________

 באבן שפרוט, 2 חד', 
ק"א, מרוהטת קומפלט, 

מסודרת, ממזוגת, מסורגת 
_____________________________________________)10-13ל(ודו"ש, 050-4113059

 בנורוק כחדשה, 2 חד', קב', 
מרוהטת קומפלט לזוג ללא, 
דו"ש, מזגנים, 2,500 גמיש, 

_____________________________________________)10-13ל(054-8425580

 בק.הרצוג, 2 חד', 40 מ"ר 
+ מרפסת קטנה, מרוהטת, 

ממוזגת, דו"ש, מיקום מעולה, 
_____________________________________________)10-11ל(לל"ת, 054-4226703, מיידי

 מציאה! חדר וחצי, כניסה 
פרטית קומת קרקע, 2,600 

_____________________________________________)10-10(ש"ח, 052-7642780

 חודש ראשון חינם!!! 
יח"ד מרוהטת במרום שיר, 

מיידי + דו"ש + מזגן, 2,950 
_____________________________________________)10-11ל(ש"ח, 050-5961147

 מחפש דירה לקניה 
_____________________________________________)10-11ח(באשדוד, 058-3268724

 דרושות דירות בנות 3-4 
חדרים בב"ב ופ"כ לקניה 

במחירים טובים, ללקוחות 
טובים, פרסום ועריכת חוזה 

עלינו, 
054-7477054/03-5444815)10-10(_____________________________________________

 עסק בענף המתנות 
בליזר + לקוחות, פרנסה 

_____________________________________________)10-13ל(בשפע, 050-5771738

 בבאר שבע בשכונה ד', 
דירת גן, מחולקת ל- 4 יחידות 

דיור מושכרות ב- 5,200 
ש"ח לחודש, מחיר מציאה, 
750,000 ש"ח. אלי בתיווך 

_____________________________________________)10-10(המזרחי, 054-2388654

 בקרית-מלאכי מבחר 
דירות להשקעה החל מ- 

620,000 ש"ח, תשואה יפה 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 פרוייקט פינוי בינוי חתום 
לבניה! אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)10-10(פרוייקטים, 04-8441111

 בקרית אתא מתחם 
חנויות ומשרדים, רק 1,500 
ש"ח למ"ר בוני ומתאכלס, 

המלצת השבוע, מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

04-8441111)10-10(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח. 

 ,050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבנ-ברק, בשביל 
זה אנחנו כאן בשבילך. 

תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
054-4980159)10-10(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 20 
מ"ר על הרחוב, משופץ, איזור 

אבן גבירול, רק 1,800 ש"ח. 
תיווך BA יזמות, 

054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 

בעיר במחיר לא לפרסום, 
למהירי החלטה. 
תיווך BA יזמות, 

054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, רק 4,000 ש"ח, 
יצאה משיפוץ על רבי עקיבא. 

תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 חנות על רבי עקיבא, 25 
מ"ר בפסג' עם חלון על הרחוב 

רק 3,500 ש"ח כול לכל 
ההוצאות, מיקום מעולה. תיווך 

BA יזמות, 03-6138886, 
054-4980159)10-10(_____________________________________________

 חנות 20 מטר ברבי עקיבא 
143 לכניסה מיידית, רק 4,300 

ש"ח. תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב מחסן 
לאחסנה, כ- 15 מ"ר, מיקום 

מרכזי, גישה לרכב, 
_____________________________________________)10-13ל(052-7140101

 להשכרה בגני טל, משרד 
מפואר, מיקום שקט, 25 מ"ר 

לכל מטרה, כ.מיידית, 
052-7102706 ,052-7134840)10-13(_____________________________________________

 למכירה קרקעות 
חקלאיות טאבו: *בגדרה 

5-20 דונם. *ביסודות, 8 דונם 
בשלמות. *בבת-שלמה, 80 
דונם. *בנס ציונה - 3 דונם 

בשלמות. *ברמות מאיר - 7 
דונם בשלמות. *בלב השרון, 

110 דונם בשלמות. *בחרוצים 
- 80 דונם. *קונים קרקעות 
בכל הארץ. אור צח נכסים, 

052-2457617)10-10(_____________________________________________

 מגרשים לבניה רוויה 
מגורים/עסקי - אלפסי נדל"ן 

ושיווק פורייקטים, 
04-8441111)10-10(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, משרד 
חמוד, מקום מרכזי, מזגן, 

שולחן, פעילות שקטה, 
_____________________________________________)10-13ל(052-7140101

 להשכרה ברחוב 
טבריה 31 משרד/
קליניקה 27 מ"ר, 

משופצת, מחולקת ל- 2 
חדרים, מיידי. דוד גרוס 
_____________________________________________)10-10(רימקס, 072-3263850

 מציאה משרד להשכרה 
80 מ"ר, מפואר ומשופץ, 
קומה א' עם מעלית ברבי 

עקיבא במרכז במחיר מציאה, 
אפשרות לריהוט ע"י הבעלים. 

תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 מציאה משרד 20 מטר 
ברבי עקיבא פינת ירושלים, 

קומת גלריה, מרוהט עם 
מיזוג, רק 2,600 כולל כל 

ההוצאות. תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)10-10(_____________________________________________

 בקרית אתא משרדים 
במחיר מציאה! רק 425,000 

ש"ח. מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)10-10(_____________________________________________

 בבני-ברק, השקעה 
מעולה, משרדי יוקרה עם 

לובי מפואר כולל ריהוט ומיזוג 
בקומות 19 ו- 20, המחירים 

נעים בין 400,000 ל- 510,000 
ש"ח, תלוי בגודל ומיקום 

המשרד. "תיווך ארץ הצבי" 
052-5253470)10-10(_____________________________________________

 צימר זוגי ומשפחתי + 
ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 

גדולה + ובריכה, 
052-2611920 ,054-5461450)10-9/19(_____________________________________________

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-31(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4X8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-37/18(_____________________________________________

050-8677520

להשכרה באלעד - לפסח
וילה מפוארת ומדהימה!!

 4 כיווני אוויר.
נוף מהמם, פינתית, איזור שקט.

חצר  גדול,  ומטבח  סלון  שינה,  חדרי   7
דשא ענקית מתאימה לעד 30 איש

 בני ברק בקוקה-קולה, 
400מ"ר לכל מטרה )גם 

כיתות לימוד(, בנין מפואר, 
כניסה פרטית, מחיר מיוחד, 
_____________________________________________)10-10(תיווך-הנדלן 050-4177419
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לפרסום
בלוח

03-6162228

הסעות

השכרת רכב

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

0722-777-200)03-02/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

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

 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!
_____________________________________________)48-20/18ל(052-2514960

יעוץ ועזרה

הלוואות ומשכנתאות

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)43-11/18(כפייתיות וכו', 052-7660908

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)29-29/18(_____________________________________________

מבצע!
השכרת רכב

מבצע חורף
החל מ- 2,000& לחודש 

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

050-6666-599

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-13/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-46/18(ש"ח ליום, 052-7696100

לפרסום
03-6162228

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

נקיון ופוליש

מוניות

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

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

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-52ל(בלבד! 052-4132855

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידיאו + אלבום, 
600 ש"ח - ברית/בריתה. 

בר מצוה/חינה - 900 ש"ח. 
052-8510980)01-12(_____________________________________________ הובלות

 הובלות המרכבה - 
מחירים ושרות מעולים! 

הפצת חבילות גדולות 
וקטנות גם קירור 

_____________________________________________)03-14(והקפאה! 055-6688870

הוצאה לאור
 'נקודה' - הכול לספר שלך 
מהיום להיום, עריכה, הקלדה, 
ניקוד, עימוד, סריקות, תמלול, 

תרגום, 03-80-600-09
A80699@gmail.com)03-16(_____________________________________________

 שליו משכנתאות: בניית 
תמהיל מותאם אישית

*חסכון בזמן וכסף
*לעסקים - משכנתא לרכישת 

נכסים
*גיוס אשראי לפרויקט נדל"ן

050-6364235)03-14(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-50(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-02/19(_____________________________________________

שידוכים

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

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-52ל(052-7333955

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

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

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

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמיים, מבחר גדול באזור 
רחובות, 052-4738511, 

_____________________________________________)10-13ל(08-9458704

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

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 לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

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

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

החזרי מס

הנהלת חשבונות
 חשבונאות לסוגיה 

דוחות חתומים בידי רו"ח, 
דוא"ל:

abaiveraba@gmail.com
 ,Fax 03-9606203

_____________________________________________)07-14ל(מחירים זולים

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים, בנות 

_____________________________________________)07-14(סמינרים, 052-3245153

 "קופיץ הסעות" - 
מיניבוס עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)08-11(רחבי הארץ, 053-4271269

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ
 "נתיב" - השכרת רכב, 

120 ש"ח ליום לנהג 
וותיק. 190 ש"ח ליום 

לנהג צעיר. 
03-726-726-0)08-07/19(_____________________________________________

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-19(_____________________________________________

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

אמבטיות

מוצרים 
ושירותים

ברי מים
 מתארגנת קבוצה בשיתוף 

עם "אגמים" רכישת ברי מים 
יוקרתיים במחירים הטובים 
בארץ, כשרות הבד"ץ ע"ח, 
_____________________________________________)01-12(להזמנות - 1-700-55-29-29

 "זאב אמבטיות" -
לא שיפצנו רק החלפנו 

אמבטיה!!! תיקון,
ציפוי והלבשה,
 ,09-9584862
,02-5333862
03-5445901)06-31(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 

"ציפי הסעות" 050-4110855, 
052-3821702)03-10(_____________________________________________

 אבחוני אישיות דרך חוש 
הריח למבוגרים וילדים עם 

המלצות ויעוץ: לגבי עבודה, 
חינוך, זוגיות והתפתחות 

אישית, דיוק גבוה במיוחד. 
יהודית גרוס: M.F.C, טל': 

055-6786818)09-16(_____________________________________________

 מוניות עד 6 נוסעים 
מרווחות וממוזגות, 

מחירים מיוחדים לנתב"ג, 
 ,053-6200064
054-5251530)09-34(_____________________________________________

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

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

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

050-5894918)09-24(_____________________________________________

צילום

קריאת תהילים
 התפנה אברך לקריאת 

תהילים, לימוד משניות, 
לרפואה/להצלחת יקירכם, 

_____________________________________________)09-10ל(בתשלום, 054-8413979

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-36/18(חורף חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)48-21/18(ביה"כ קרוב! 052-4484443

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(. 
www.godiab.com)50-49/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
_____________________________________________)08-13/18(פינת חי 052-8723705

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

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)07-06/19(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

מירון

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-40/18(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-01/19(_____________________________________________

מושב גורן

 במושב גורן וילת 
נופש + בריכה פרטית, 

אפשרות לנופש זוגי 
בצימר המערה, 

050-5990545)07-13(_____________________________________________

 *וילת ארוח יפיפיה, 4 
חדרים, חצר ובריכה פרטית. 

*10 חדרי ארוח + נוף + 
בריכה, ילדים חינם! 

050-5236390 ,054-2515630)07-18(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי ובריכה, 400 

ש"ח ללילה, 750 ש"ח - 2 
_____________________________________________)09-34(לילות, 050-2565636

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-10/18(מחירים הוגנים, 052-8126020

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

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

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

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

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

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

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

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

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

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

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

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

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

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

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

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

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

ספסופה

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

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

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

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

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

04-6987450 054-5989347)25-28/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

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

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

מצפה יריחו

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-47/18(_____________________________________________

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

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

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

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות.

050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-29/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

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

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

טיולי ג’יפים

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

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

 דירה מרווחת, נוף מרהיב 
לכינרת! באזור מצוין )מוכר( 

+ מרפסת, למשפחות/
בני ישיבות/ 054-4406242, 

058-3237570)48-18/18(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

 "בית ארז" - מתחם ארוח 
חרדי ומרווח בהר כנען, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + בית כנסת, 
050-5500964)46-19/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-46/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-47/18(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
052-7113937)49-10/18(_____________________________________________

 בעליה לציון, דירות זוכיות 
ומשפחתיות, ברמה גבוהה. 

משפ' שטרק 050-6393480 
04-6989511 050-9989500)49-08/18(_____________________________________________

נתניה

נהריה

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת, ח.פרטית, 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)03-10(_____________________________________________

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

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

 דירה מרוהטת ומרווחת 
למשפחה לתקופת הפסח, נוף 

_____________________________________________)07-18(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 וילות מפוארות וחדשות, 
4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות 

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-06/19(לביה"כ, 052-6460451

 "התכלת" - דירות נופש 
לזוגות/משפחות, מאובזרות 

ונעימות, גינה ונוף מרהיב, 
054-8483088)07-18(_____________________________________________

טויוטה

הונדה

מיצובישי

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

נוף פסטורלי לחרמון. מושיק, 
_____________________________________________)08-33ל(055-6662393

 טויוטה הולינדר שנת 
2012, יד שניה, ריפוד עור, נפח 
מנוע 3.5, יבוא אישי, 133,000 

ש"ח, שמורה מאוד!! מצב 
_____________________________________________)08-12(מצוין, 054-5500299

 בהזדמנות, מציאה, 
מיציבושי ספייס ווגאן, 7 

מקומות, 2001, מטופלת 
בזמן טסט ל- 10 חודשים, 

מצבר חדש, מזגן מצוין, 
8,000 ש"ח, גמיש, 

054-8527470)08-11(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-08/19(15 נפשות 050-4666403

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

052-8184337)09-13(_____________________________________________

 2015LUX הונדה אקורד 
שמורה מאוד, מצב מצוין, יד 2, 

_____________________________________________)09-12ל(054-9372112 - לא בשבת

 מיציבושי 2013 
האוטלנדר, 7 מקומות, יד 1, 
112,000 ק"מ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)09-10ל(052-3502365, 050-8430063

מכירת רכבים

מגדל
 וילה במגדל, מפנקת 
לפסח, 150 ש"ח למיטה 

מתאים ל- 7 אנשים, מינימום 
_____________________________________________)10-13ל(3 לילות, 058-3242225

 "הצימר במושבה" - 3 
יחידות מאובזרות כהלכה, 

בריכה + ג'קוזי עד 18 איש, 
_____________________________________________)10-21(הנחה לחתנים, 050-4121042

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-4ל(054-5726412

 "אחוזת מרום" - 7 
צימרים מפוארים + בריכה + 

בריכת ספא מחוממת וסאונה, 
 ,052-5254569/70

04-6980419)10-11/18(_____________________________________________

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 

+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 2 
לילות - 1,100 ש"ח. 
_____________________________________________)10-21(אבי, 054-4623705

שלומית
 צימר גדול עם 2 חד' + 

מרפסת גדולה ומשקיפה לים, 
_____________________________________________)10-13ל(לפרטים: 053-4283107

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-1/19(_____________________________________________

 בסנהדריה ירושלים, 2 
יחידות נופש מפנקות, ללא 
מדרגות, יומי/שבועי/חודשי, 

052-7638702)01-12(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-19/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-45/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 
די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, 250 
ש"ח ללילה, 055-6697474 

todatoda.co.il)51-50/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים במרכז 
גאולה ירושלים, ממוזגת 

ומאובזרת לשבתות וחגים, 
052-6500950)08-11(_____________________________________________

הבית בצפת

04-6972555
למהדרין - לא שרויה וללא קטניות

 7800    לזוג

8 לילות 
פנסיון מלא

פעילות לכל המשפחה
ש“ח

פסח תשע“ח

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006
(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

073-7320899050-9275777

חדרי מדרגות, בתי כנסת, בתי ספר
ישיבות, גני ילדים, אולמות, משרדים

עובדים מצוינים
 המחיר כולל חומרים

התחדשנו לפסח

חברת ניקיון העיר

כל סוגי הפוליש מחירים מוזלים

צבע
 צבעי וותיק ומקצועי + 
המלצות,צבוע דירות וחדרי 

מדרגות, מחירים נוחים, 
_____________________________________________)10-13ל(050-5829142, 03-6736961
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”אצל בתיה"

03-5792841 | 054-5792841

ירושלים 52 ב“ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור

הגיע חדש!!!
לחג הפסח

קולקציה חגיגית
50-200 ש"ח

הקודם זוכה!

ריהוט
 ספרית קודש 8 דלתות, 
ג- 240, ר- 340 ושולחן + 8 

_____________________________________________)07-10(כיסאות, 050-4196874

”אצל בתיה“

ועוד מנקים חורף

ירושלים 52 ב”ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

ב- 10ש”ח

3 מכנסי בנים  
ב-100 ש”ח

מרפאת יובל
נטורופת

עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים וראש,
 קשב וריכוז, אנמיה, 

אירוע מוחי, לחץ,
 גם לילדים

050-7715425

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

תינוקות

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-31(להובלה, 054-7929690

 עגלת סטוקי במצב 
מציאה, ב- 700 ש"ח, 

052-7146087)07-10(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 890 ש"ח

054-8443223)08-07/19(_____________________________________________

 במציאה!! פאת סמי 
קאסטם 100% טבעי, חדשה 

בקופסא! רק 890 ש"ח, 
054-8443223)08-07/19(_____________________________________________

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(050-6499997

 עגלה לתינוק, צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק-שחור, 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח, 050-6499997

 עגלת טיולון חברת מון 
צבע טורקיז מצב טוב, 200 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-7669361

 שידת החתלה מעוצבת 
"רהיטי טל" 1.20 רוחב + 

מיטת תינוק תואמת, כ"א 500 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8450582

 עגלת צ'יקו טובה, 
אמבטיה 190 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 בוסטר תינוק רכב, 40 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 עגלת אמבטיה טובה, 
_____________________________________________)09-10ח(160 ש"ח, 052-5737813

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 120 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת Maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-5385013

 עגלת טיולון צ'יקו, 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8471351

 כסא אוכל במצב טוב, 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8471351

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167995

 מודול עם הרבה מנגינות 
במצב חדש, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167995

 כסא בטיחות לתינוק + 
סל-קל, רק 200 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)09-10ח(050-9089110

 סימילאק 400 גרם מהדרין 
- 30 ש"ח. חלב נוכרי - 25 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-4135002

 עגלת סטוקי מהממת 
צבע אפור ג'ינס כולל אמבטיה, 
טיולון ותיק, מצב מצוין, 2,200 

_____________________________________________)09-11ל(ש"ח, 054-8528651

 בהזדמנות גדולה, 300 
ש"ח, שולחן קטן - 4 כיסאות, 

_____________________________________________)09-10ח(חדש, טל': 054-5482231

 שולחן חדש לסלון בצבע 
_____________________________________________)09-10ח(חום, 054-5482231

 שולחן, מיטות ספריה 
במחיר מוזל, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(077-9525130

 ספת סלון חומה בהירה 
נפתחת, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן לסלון אליפסה 
נפתח במצב טוב, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(גמיש, ירושלים, 050-4133546

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

_____________________________________________)09-10ח(054-5705546

 שולחן זכוכית מפואר, 
1.4X85 ו- 6 כיסאות, פל': 

_____________________________________________)09-10ח(053-3110366

 שולחן פינת אוכל שחור 
במצב טוב, דרוש תיקון קל, 

_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח, 052-7669361

 שולחן זכוכית לכל 
מערכת סלון, כחדש, ללא 

סריטות, מהמם!!! 
_____________________________________________)09-10ח(052-7601461

 שולחן סלון מעולה עם 
2 הגדלות ו- 6 כיסאות, 450 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8409064

 שולחן וכיסאות, כ"ח 500 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 חדר ילדים עץ מלא, כ"ח 
_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח, טל': 054-8483032

 4 כסאות פלסטיק 
למטבח כחדשים, צבע שחור 

רגליים כסופות, 70 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)09-10ח(054-8450582

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-47/18(ועוד, 050-5770355

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-2421622

 נוקיה 208 כשר במצב 
מצוין, שמור מאוד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-9164663

 נוקיה c2 לא כשר, רק 
_____________________________________________)09-10ח(210 ש"ח, 055-6787836

 נוקיה c2 לא כשר, 220 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-6442824

 נוקיה 2730 לא כשר, 180 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-6442824

 מטען מקורי לסלולאר, 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

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

_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח לתוכי, טל': 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483032

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483032

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-31/18(הלקוח, 054-2821847

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-31(מחדש, 054-4543701

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

 אבד כיסוי של עגלת 
אמבטיה ממאס אנד 
פאפאס בצבע אפור, 

בכביש החוף ביום שישי. 
052-7133153)06-09(_____________________________________________

 קונה זהב במזומן במחירי 
שיא, מומחים למטבעות, 

053-3107977)07-10(_____________________________________________

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף,  צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)08-11(כסף, 052-4040221

 נמצא סידור בכותל ע"ש 
"שולמית קרופניק" 

_____________________________________________)09-10ח(050-4188923

 נמצאו מפתחות רכב 
סמוך לקניון סיטי בירושלים, 

ביום חמישי ז' אדר, 
_____________________________________________)09-10ח(055-6730737

 נמצא כובע ועניבה ביום 
שלישי ה' באדר ברחוב ירמיהו 

_____________________________________________)09-10ח(בירושלים, 052-7150605

 נאבדו תפילין רבינו תם, 
בקו 39א' בירושלים בשקית + 

_____________________________________________)09-10ח(מכשיר וויז, 053-4110577

 נלקח בטעות כובע בקו 
413 מירושלים לב"ב במוצ"ש 
_____________________________________________)09-10ח(פרשת תרומה, 052-7681581

 נמצא מד סוכר חדש! 
לפני כחודשים באזור ק.הרצוג/

_____________________________________________)09-10ח(פרדס כץ, 052-5111141

עם ישראל נותן יד לאחד 
שהכי קשור לרבי (חב"ד) 
בשביל לבטל השמדת הכל 

ק"ו השמדת המונים 
(מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א)

058-3275870  הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)10-11ח(1-599-500-003

 נשכח/נאבד ביום פורים 
 ,JBL בעיר אלעד בוקסה של

_____________________________________________)10-11ח(טל': 050-4171765

 דרושה ספה בצבע חום, 
יד שניה במצב מצוין! 

_____________________________________________)10-11ח(050-4188923

 דרושה כורסא יד שניה 
_____________________________________________)10-11ח(במצב מצוין! 050-4188923

 מעונין לקנות קלנועית 
סגורה )יחיד(, כמו רכב, 

_____________________________________________)10-11ח(03-6199806 בערב

 דרושה בדחיפות 
למשפחת אברך עגלת 

תאומים איכותית למספר 
_____________________________________________)10-11ח(חודשים, 052-762-1791

 נברשת קריסטלים יפייפיה 
כחדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4110991

 למסירה בחינם מקרר 
גדול, 2 דלתות, 560 ליטר, אינו 

עובד - זקוק לתיקון, 
_____________________________________________)10-11ח(0527-613-645

 פלטת שבת 4 סירים, 40 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, ב"ב, 054-8444245

 מכונת תספורת לגילוח 
לפי שלבים, חברת פנסוניק, 

_____________________________________________)10-11ח(50 ש"ח, 054-8444245

 מיחם מים לשבת, לחיצה, 
מצב מצוין, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 תנור בילדאין, 100 ש"ח, 
מצב מצוין, מציאה,

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 + LG כונן מחשב תוצרת 
מסך + מקלדת במצב מצוין, 

_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח, 054-7294664

 טאבלט איכותי 7 אינץ 
במצב מצוין כולל נרתיק 

ומטען, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(052-8380655

 מושב שיאצו חדש, 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 03-9342918

 קמין חשמלי חדש, 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 03-9342918

 תנור מסתובב, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(טל': 03-9342918

 טוסטר אובן תנור במצב 
מעולה מהדרין, לא היה 

בשימוש בחמץ, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 מדפסת פקס למסירה 
- דרוש תיקון קל - 

_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 מכשיר מסאז' לרגליים + 
אופציות ונורת חימום אולטרה 
כחדש של ד"ר גב, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 סיר חשמלי לחמין, 120 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 רמקול נייד מעולה של 
פיליפס חדש באריזה, 79 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(058-3263264

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מעולה, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7154426

 מאוורר הוריקן מצב מצוין, 
ב- 280 ש"ח, )נקנה ב- 400 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח(, 052-7154426

 מזגן סופר הייטק, 3 כ"ס 
בב"ב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4150659

 רדיאטור 14 צלעות של 
ברדר, 2 עוצמות + מפזר חום, 

בב"ב, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8476805

 גוף תאורה עגול כפול צבע 
כחול ג'ינס, מתאים לחדרי 

ילדים, 80 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7600336

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)10-11ח(50 ש"ח, 052-3463482

 מחשב עם 2 מסכים 
במחיר - 250 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8416294/7

 שואב אבק פילוט, 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מדיח כלים קינג גדול, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מברגה חדשה סזוקי, 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 פרוז'קטור, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 ווק חשמלי חדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מסך "24 דק, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מפזר חום, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מאוורר טורבו חדש "20, 
ב- 120 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מסך "17, 50 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 פלטה לשבת 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מיחם מים לשבת, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מיקסר גביע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מיקרוגל קנדי כחדש, 80 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מאוורר עמוד 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 4 רמקולים קטנים, 60 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה אמריקן איגל 
ליתיום כחדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מכונת תספורת 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 תמי 4 דיגיטל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4 עם מיכל, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 כיריים חשמלי, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 תנור חימום ביתי, 50 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 מיקסר קנווד קומפלט 
900W, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מגהץ קיטור נקסומי, 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, כחדש, 054-4273857

 מיקסר בוש קטן כולל מס' 
חלקים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(058-3289108

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטורמגנטית המיוחדת 

"בס"ד", 500 ש"ח, נקנתה ב- 
_____________________________________________)10-11ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 MP3 רדיו דיסק מקורי 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8435872

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8435872

 גוף תאורה שנדלירים, צבע 
מעטפת סגול, קוטר 50, 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-2241214

 טוסטר במצב מצוין, 50 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8471351

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

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 מקפיא גדול, עובד מצוין 
מדגם ישן, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 שואב אבק, מצב טוב, 50 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8444245

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)10-11ח(499 ש"ח, 054-4783220

 קומודה ונגה מדהימה 
שלוש מגירות ומראה במציאה, 

350 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7603865

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

_____________________________________________)10-11ח(054-5705546

 ארון 4 דלתות, ב- 300 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-8496186

 שידה של שתי מגירות, ב- 
_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח, 054-8496186

 למסירה, 2 מיטות חדר 
שינה, צריך תיקון קל, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8496186

 שולחן אוכל גדול מעץ 
מלא, חום, נפתח, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-6370452

 ספת סלון קטיפה חומה 
נפתחת, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן סלון קטן 
120X70X40 )חום וונגה(, 

_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח, 052-3463482

 דלת פלדלת מדגם חסם 
במצב מעולה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4110991

 למסירה מיטת יחיד + 
ארגז מצעים ממתכת, 

_____________________________________________)10-11ח(053-3160767

 שולחן קטן בצבע ונגה, 
מידות 60X60, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 כיסאות פלסטיק עץ/
_____________________________________________)10-11ח(ברזל, 10 ש"ח, 054-4273857

 שולחן קמפינג מתקפל, 
_____________________________________________)10-11ח(50 ש"ח, 054-4273857

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסה במחיר 

מציאה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(052-762-1791

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

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 ספות לסלון בצבע חום 
3+2+1 במצב מצוין, 1,000 

_____________________________________________)10-11ל(ש"ח, גמיש, 054-8405183

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים כולל מזרון אורטופדי, 
500 ש"ח. ספריה + שולחן 
לתלמיד, צבע אפור, רוחב 
1.60 מ"ר כמו חדש, 500 

_____________________________________________)10-13(ש"ח, 052-8883737

 8 כסאות ושולחן 
לסלון, אפשרות לשולחן או 
כסאות בלבד. ספות 2+3 
מעור איטלקי בצבע שחור 
- כחדשים, שנה בשימוש, 

_____________________________________________)10-10ל(052-4227714

 מיטות לחדר שינה מצב 
טוב, 80 ס"מ, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(בב"ב, 052-7154426

 שולחנות מתקפלים, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות למשרד כחדש, 
_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח, 054-4273857

 שידת טואלט 1.24 מטר 
סגנון עתיק, חום כהה, 150 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4135002

 שולחן יפה לסלון אליפסה, 
נפתח משני הצדדים, 150 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4135002

 עגלת יחיד מאונטין באגי 
+ אמבטיה, משומש, 350 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4119092

 פגוש לבייבי ג'וגר, 100 
ש"ח, טרמפיסט מקורי, חדש, 

_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח, 050-4119092

 כיסא אוכל + לול 
פלסטיק + אמבט ומעמד 

לתינוק, 380 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-7561146

 מציאה, עגלת איזי בייבי 
כחדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4110991

 לול קטן מפלסטיק לתינוק 
+ גלגלים ללא מזרון, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(03-9307308

 עגלת תינוק 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 עגלת טיולון, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-5385013

 סימילאק 400 גרם 
מהדרין, 30 ש"ח. חלב נוכרי - 

_____________________________________________)10-11ח(25 ש"ח, 050-4135002

 עגלת ביביג'וגר קרם 
שחור מצוינת, 500 ש"ח כולל 

_____________________________________________)10-11ח(מזרון, 054-8427842

 למסירה מיטת תינוק 
במצב טוב, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)10-11ח(02-5379135

 אביזרים לבוגבו בי - כוס, 
פגוש, גגון ונילון לגשם, ס"ה 

_____________________________________________)10-11ח(420 ש"ח, 050-4119092

 אמבטיה לבייבי ג'וגר 
גדולה, 450 ש"ח, אפשרות 
_____________________________________________)10-11ח(לעגלה גם, 050-4119092

 עגלת תאומים לאורך 
ABC דיזיין ארוכה! 400 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4119092

 מיטת תינוק עץ מלא 
כולל מזרון + אמבט תינוק 

כולל מעמד, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)10-11ח(054-7561146

 נוקיה c2 לא כשר, 170 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-7101799

 נוקיה c2 כשר באריזה, 
תומך פאלפון וסלקום, 180 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-7101799

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4783220

 סלולרי אקסניום כשר, 79 
ש"ח. סלולרי טלגו כשר, 149 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 058-3263264

 טלפון סלולרי דור 3, שני 
כרטיסי סים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8484675

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)10-13(_____________________________________________

 למכירה גליונות המודיע 
הצעיר של השנים - תשנ"ט - 

תש"ע, שקל לגליון )וכן גליונות 
_____________________________________________)10-14(עלים לתרופה(, 050-4145811

 שק אגרוף מקצועי של 
חברת Everleast חדש ממש! 

מחיר מיוחד - 360 ש"ח. 
_____________________________________________)10-13(054-8527470 - בערב

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-5705546

 מציאה! וילון חוטים צבע 
לבן כחדש, מהמם, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4110991

 כיסוי לחורף לקלונעית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)10-11ח(בערב

 מלבן הקפאה שומר קור, 
חדש באריזה, כ"א 4 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 מקל צבע מקצועי, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8444245

 סט גמרא עוז והדר 
"ובלכתך בדרך" כחדש ממש, 

_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח, 054-8444245

 ספר תהילים מעור )כוונת 
הלב(, חדש בצבע חום, 50 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 058-3232026

 חלוק מגבת חדש, סגור 
באריזה, מידה L, צבע לבן, 

_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח, 058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 35 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7191512

 זוג מצעים בצבע לבן לחדר 
שינה, חדשים באריזה, 20 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(כ"א, 058-3232026

 שמלת שיפון שמנת 
מהממת, 38, מתאימה 

לחתונה שניה, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8427842

 כלי נחושת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סט סירים, 50 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 ג'ק בוכנה, 50 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סודה סטרים + בלון, 50 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 כיסא לרכב, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 אופניים לילדים, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 סיר לחץ, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 טלית תימנית כחדשה, 
_____________________________________________)10-11ח(200 ש"ח, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 תאג' תורה מפורשה, 
חדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סידורים תורת אבות, 25 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן כחדש, 400 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 מנשא לאופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 כלי דייג, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סקט בורד, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סקטים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מעיל צמר, חדש, מידה 
_____________________________________________)10-11ח(42, 150 ש"ח, 050-4131038

 עליונית פייטים אלגנטית, 
מידה 40, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4131038

 ספרי קריאה להימן, 
סיפורי צדיקים, 20-30 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4131038

 חלון 1X1 מטר, זכוכית 
חלבית, 500 ש"ח, מצב חדש, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7157622

 חלון 1X1.20 מטר זכוכית 
חלבית, 500 ש"ח, מצב חדש, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7157622

 דררה האכלת יד יפה 
ומטופחת, ב- 170 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(03-5740868

 אופני ילדים מידות "12 
לגיל 3. "12 לגיל 5. "18 לגיל 
6, כל זוג אופנים - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-9340317

 כסא ילדים, 40 ש"ח. 
סבל, 10 ש"ח. כידון, 10 ש"ח. 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 צמיגים 18-20-24-26, 5 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-3177932

 גאנטים לאופנים, 
14-20-24-26. 10-30 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(קדמי ואחורי, 054-3177932

 כל חלקי אופנים רגילים 
מ- 3 ש"ח עד 40 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 משנה ברורה, הוצאה 
חדשה ע"י מכון "פאר 

המקרא" ירושלים, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(050-3337530

 אופנים 350 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(050-3337530

 נעלי "טימברלנד" 
שחורות, מידה 42, חדשות, 

300 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8468225

 חליפה חדשה - צמר - 
עבודת יד, L - שלושה חלקים 

_____________________________________________)10-11ח(- 450 ש"ח, 050-6658234

 חמישה חומשי תורה רב 
פנינים ומקראות גדולות, כל 
המפרשים במצב חדש! 100 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד, 050-8806806

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 אופני הילוכים 26", ב- 
_____________________________________________)10-11ח(300 ש"ח, 054-5385013

 אופני ילדים BMX ב- 
_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח, 14", 054-5385013

 אדניות עצי נוי, כלובים 
לציפורים, ויטמינים, אוכל 

לתוכים, 8 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8435872

 צמיג 5 ש"ח, 19-20-24 
אינץ. סבל - 5 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 גאנט קדמי - 10 ש"ח, 
24 אינץ. סלסלה - 5 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 גאנט 20 קדמי - 15 ש"ח. 
אחורי - 25 ש"ח הילוכים, 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 בתים מפלסטיק למזוזות, 
1 ב- 3. 10 ב- 20, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8478897

 שאל )שכמיה( יד שניה 
_____________________________________________)10-11ח(בשימוש מועט, 054-8471351

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה, כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8478897

 למנצח בצורת המנורה, 
_____________________________________________)10-11ח(80 ש"ח, 054-8478897

 סורג בטן 78X109, ב- 
_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח, טל': 054-8478897

 אביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)10-11ח(052-2727474

 זיכוי למשקפי 
"מולטי-פוקל" באופטיקה 

הלפרין ע"ס 500 ש"ח, ב- 250 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4135002

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

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)10-11ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 זוג תוכים קוואקר, 300 
ש"ח כ"א, בני שנה, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8444245

 שמלת ערב סגולה, 120 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 03-9342918

 מעיל חורפי לגבר, 180 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 03-9342918

 ארון כיור + מראה + ברז, 
_____________________________________________)10-11ח(450 ש"ח, 050-4150659

 ארגז כדורים גדול לילדים 
כחדש ממש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7191512

 חלוק הנקה חדש של 
דיימונד, מידה S, ב- 220 ש"ח, 

במקום 335 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(058-3232026



כ’ באדר - כ”ב באדר תשע”ח  7-9/3/2018 6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית, נסיון רב, המלצות ותק 

שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)05-06ח(למבוגרת, 050-5952474

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות בפ"ת 
שעות גמישות! שכר 
_____________________________________________)10-13(הולם! 052-4751951

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

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

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

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

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

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

  מלאים  סוציאליים  תנאים    נשק  ללא  העבודה 
הכשרה 4 ימים על חשבון החברה  אין חובת עבר צבאי 

 העבודה מיידית  ללא עבר פלילי

למערך האבטחה בבני ברק

דרושים
בודקים בטחוניים למוסדות חינוך

050-3771616לפרטים חברת ”התאמה“:

מתאים לאברכים/ פנסיונרים

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-02/19(הולמת: 054-8477787

 לפעוטון מסורתי 
בפ"ת, דרושה גננת + 

נסיון לגילאי שנה וחצי, 
052-4491044)09-12(_____________________________________________

 למכולת בבני-ברק דרוש/ה 
קופאי/ת לשעות הבוקר, 

_____________________________________________)09-12(משעה 6:45, 050-2044066

 לחברה בינלאומית בתחום 
השיווק דרושים עובדים רציניים 

אין צורך בנסיון, אפשרות 
כהכנסה נוספת, 

053-3185055)06-13(_____________________________________________

 מחפשים מפיצים 
לכל הארץ להפצת ירק 

ומוצרים אורגנים מהדרין 
ללא ריסוס 052-8708776
tevahabria@gmail.com)06-13(_____________________________________________

 לעמותה חשובה בב"ב, 
דרושות טלפניות מקצועיות 

ומנוסות, תורמים פוטנציאלים, 
שיחות יוצאות ונכנסות, שכר 

מעולה למתאימות + בונוסים, 
משמרת בוקר: 073-2198851. 

_____________________________________________)06-05/19(משמרת ערב: 052-5540334

מזכיר/ה
12 שנות לימוד ומעלה

OFFICE שליטה מלאה ב
שליטה בשפה האנגלית יתרון
מנהל/ת חשבונות

12 שנות לימוד
סוג 2 ומעלה

OFFICE שליטה מלאה ב
נסיון ב SAP יתרון

 info@rekah.co.il  קו"ח
או לפקס 03-5576101

לחברת תרופות בחולון

דרושים

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

 לחלוקת עיתון גלובס - 
ברמת גן, 6:00-8:00 בערב, 
חמישה ימים בשבוע, שכר 

גבוה, עם אופנוע/אופני 
_____________________________________________)07-16(חשמליות, 054-2204060

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת למשרה 
מלאה, התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ, קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il או לפקס: 
03-6180638 בציון משרה 

1018)07-10(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל בר"ג 
בתחום הגבייה וההוצאה 

לפועל, דרושים/ות נציגי/ות 
שרות וגביה טלפונית, העבודה 

במשרה מלאה/משמרות, 
מתאים לסטודנטים, עדיפות 
לשנה ג-ד, אפשרויות לקידום 
וניוד מהיר, למתאימים תיבחן 

אפשרות להתמחות במשרדנו, 
35 ש"ח כולל בונוסים, קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 

_____________________________________________)07-10(לפקס: 03-6186181

 למשרד הנה"ח דרושים 
מנה"ח עצמאי עד מאזן, 

לפקס: 03-7601100, קו"ח ל:
sharona@cpa.co.il)09-10ל(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן בת"א 
לעבודה מיידית, מוסד חרדי, 

תנאים שכר מלאים, 
_____________________________________________)09-10ל(054-4591535

 דרושה מטפלת למעון 
חרדי בת"א שכר גבוה מהיום 

הראשון, הקודמת זוכה, 
_____________________________________________)09-10ל(03-5477777

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
דרושה מטפלת למשרה 

מלאה, תנאים מעולים במיוחד 
_____________________________________________)07-10(+ בונוסים, 052-7144468

 דרושים עובדים להובלת 
דירות בירושלים, עדיפות לבעלי 

נסיון, תנאי שכר טובים, 
_____________________________________________)07-10ל(050-5809092

 בהזדמנות, שיננית 
במסגר סטאג', במכללה בר"ג, 

מבצעת ניקוי אבנית )כמעט 
שנה( + בדירה + צילומים 

חינם )מעל גיל 30(, 
050-2261665)07-10(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח, 

02-5375516)07-10(_____________________________________________

 לגלדריה בב"ב גבול גבעת 
שמואל, דרושים עובדי דלפק/
אחמשי"ם למשמרות, תנאים 

טובים למתאימים, 
052-8183423)07-10(_____________________________________________

 לחברת הובלה במרכז, 
דרושים נהגי משאיות עד 12 

_____________________________________________)07-10(טון. ארי 058-6888994

 לחברת נטו פיננסית 
בתל אביב נציגי/ות 

שירות ומתאמי פגישות, 
תנאים מעולים, שכר 

בסיס + בונוס
ron@neto-finance.co.il)07-10(_____________________________________________

 לעבודה תפעולית בעולם 
הפנסיה, דרושה מנהלת 

חשבונות מתחילה למשרה 
מלאה בפ"ת, סביבה חרדית, 

קו"ח למייל:
office@malam-gemel.com

_____________________________________________)07-10(או לפקס: 03-9205309

 דרושה מתאם/ת פגישות 
לסוכנת ביטוח בפתח-תקווה, 

חצי משרה, שעות גמישות. 
אודי, 050-5701933

udi@benshach.com)07-10ל(_____________________________________________

 לחברה מובילה, דרוש 
שליח קטנוע לעבודה בפ"ת, 

_____________________________________________)08-11ל(050-5888912

 למעון יום בפתח תקווה, 
דרושה מטפלת, ת.מעולים 
_____________________________________________)08-15(למתאימה, 050-8342228

 למיזם חדש דרושים 
עובדים רציניים, ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)08-11(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
מ.מלאה/חלקית, אווירה טובה, 

_____________________________________________)08-11(לפרטים: 052-7686713

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית(, דרושה 

מובילת כיתה ולתינוקיה )נדרש 
3 ש' נסיון(, מ.מלאה/חלקית, 

מ- 7:30-16:45, שכר גבוה 
מאוד! קרוב לב"ב, ת.מעולים, 

054-2391308)08-11(_____________________________________________

 לחברת הדברה גדולה, 
דרושים מדבירים ועובדי 

הדברה, תנאים מצוינים, שכר 
_____________________________________________)07-10ל(נאה, 053-2491255

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע, עבודה מאתגרת 
ללא צורך בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/חלקית, בסיס + בונוס, 
הכשרה מלאה ע"ח החברה, 

 jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)07-10(משרה 9988

 למעון בב"ב דרושה 
אחראית צהרון, חרוצה ומסורה 

+ נסיון, שעות נוחות, שכר 
_____________________________________________)08-11(גבוה, 054-5841018

 דרושות מטפלות למעונות 
הגיל הרך בכל הארץ! משרה 

מלאה )המעון לא חרדי(, 
_____________________________________________)08-11(לפרטים: 053-2321446

 מטפלת/גננת חרוצה עם 
לב גדול למעון בגבעת שמואל, 
לתינוקיה/בוגרים, 6,000 ש"ח 
+ תנאים סוציאליים מעולים, 

_____________________________________________)08-11ל(צוות נחמד! 050-8883908

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה + 

נסיון למעון בגבול ב"ב/
_____________________________________________)08-11(רמת-גן, 050-8938869

לעבודות ניקיון
בשעות גמישות

לפרטים 
058-6692614

בחורים חרוציםדרושים

 לציוד משרדי בר"ג דרוש: 
1. נהג לחלוקה רכב עד 4 טון. 
2. מחסנאי להכנת הזמנות + 
רשיון יתרון, לפרטים - פקס: 

03-7520856. מייל:
mbezalel@smile.net.il)09-13(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן, דרושה 
עובדת לאחה"צ זריזה ל- 5 

_____________________________________________)09-10(ימים, 5-6 שעות, 03-5782080

 למשרד רו"ח דרושה 
רו"ח למשרה מלאה, נסיון 

מוכח בעמותות יתרון לידע 
בביקורת פנים וביקורת רשויות 

מקומיות, צוות חרדי וסביבת 
עבודה מעולה, קו"ח למייל:

korotoffice@gmail.com)09-10ל(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למשרד 
עורכי דין בבני-ברק, קו"ח 

_____________________________________________)09-12(לפקס: 077-7060059

 אופנת נשים "אלגנט 
פריז" ב"ב, מוכרת רצינית 

ואחראית, למשמרות, 
תנאים מעולים, 

_____________________________________________)09-10ל(054-5547954

 לרשת מזון דרושים/
ות קופאים/ות + 

עובדי מחלקת בשר, 
משמרות חובה, אפשרות 

למשמרת ערב בלבד, 
054-6676947)09-12(_____________________________________________

 בחור מעונין להשגיח 
ולטפל בקשישים 

עצמאים בבית פרטי או 
בבית חולים, לפרטים: 

050-5333934)09-13(_____________________________________________

 מחפש עבודה בקיוסק, 
יש לי נסיון רב, בירושלים, 

_____________________________________________)09-10ח(054-7933823

 בחור ישיבה כשרוני בעל 
כושר הסבר טוב, מעונין ללמד 
ילד/נער/בחור גמרא וכד', 45 
ש"ח לשעה באזור מקור ברוך/

גאולה בירושלים, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7658827

 לחיותה בלארג'-בני 
ברק, מוכרת מנוסה 

לחנות חדשה, לנערות 
במידות גדולות, תודעת 

שרות גבוהה, תנאים 
_____________________________________________)09-10(טובים 052-8319913

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

קו עיתונות דתית / 8158466 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

דרוש/ה

למילויי מקום וצהרונים
סביבת עבודה מקצועית וחמה

ניסיון- יתרון

סייע/ת לגן ילדים עם מוגבלות 
שכלית התפתחותית.

ganim@shalva.org

למעון ב"ב דרושה 
מטפלת לכיתת בוגרים

052-7660483
אוירה צעירה ונעימה

07:30-16:00
13:00-08:30

 דרוש מדריך רווק בעל 
ניסיון עם נוער מתמודד, בצפון, 

054-8425253)10-10(_____________________________________________

 למרפאה פרטית בב"ב, 
מזכירה, ראש גדול, תפיסה 
מהירה, ימים א', ב', ד', ה', 

9:00-17:30, קו"ח: 
_____________________________________________)10-11ל(03-6749925

 למסעדה חלבית בב"ב, 
עובד אחמ"ש - בוקר/ערב, 

רחוץומסור ועובד מטבח 
מ.בוקר + נסיון, 

052-6607070)10-11(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
דרושות נשים רציניות להכנסה 

נוספת, אפשרות עבודה 
מהבית, 

054-8428788)10-11(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני-ברק 
דרוש סוכן לשעות אחה"צ, 
_____________________________________________)10-10(קו"ח לפקס: 03-6195923

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושות:

1. גננת לגילאי 3-4
2. סייעת בוקר

3. סייעת צהרים
תנאים מצויינים, 

052-7177524)10-12(_____________________________________________

 מזכיר/ה לקופת חולים 
לעבודה מהבית, לניהול קשרי 

קהילה, שעות נוחות, שכר 
שעתי גבוה. 

_____________________________________________)10-10(קריירה, 072-22-222-62

 לחברה וותיקה 
בעיתונות ופרסום, דרוש 

שותף פעיל לפיתוח 
מקומון חרדי בצפת 
והסביבה, ידע מוכח 

בשיווק ומכירות, 
050-4090474)10-11(_____________________________________________

 עוזר מחסנאי/נהג 
לעבודה קבועה ברמת 

גן, תנאים טובים לטווח 
ארוך, אחראי ורציני, 5 

פע' בשבוע, 
052-6364614)10-11(_____________________________________________

 דרושים עורכי ליל הסדר 
בבית הכלא - מגיל 18 - ללא 

_____________________________________________)10-13ל(משפחות, 054-8486242

 לישיבה בב"ב דרוש/ה 
טבח/ית לארוחת בוקר 
לפרטים: 03-6714809 

_____________________________________________)10-11(להתקשר מ- 10:00-15:00

 לחברה גדולה ברמת גן 
דרושות יועצות מכירה, נסיון 
בשרות לקוחות חובה. **לא 

מכירות 8:30-15:00, לפרטים: 
050-2436777)10-13(_____________________________________________

 דרושות עובדות 
לטלמרקטינג בבני-ברק, 30 

ש"ח לשעה + בונוסים, אווירה 
נעימה, עדיפות לבעלות ניסיון, 

03-6001411)10-11(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)10-13(ק"ס, וירושלים, 052-6580906

 למכבסה שלגית 
בב"ב, עובדים לעבודה 
זמנית )פסח( + שליח, 

רשיון נהיגה ב', 
050-8460282)10-11(_____________________________________________

 לחברת בניה בירושלים 
איש/ת שטח, למשרה 

משרדית ושטח, 8,000 ש"ח + 
רכב צמוד. קריירה,
072-22-222-62 )10-10(_____________________________________________

 למשרד בתחום הנדל"ן 
סמוך לבני ברק, מזכיר/ה, א-ה 
9:00-15:00, שכר 6,500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10(קריירה, 072-22-222-62

 למעון חסידי, 
בפתח-תקווה, דרושה: 

מנהלת מעון, בעלת 
נסיון, בתחום הגיל הרך, 
רצוי אקדמאית, תנאים 

טובים למתאימה, תחילת 
עבודה מיידית, קו"ח 
_____________________________________________)10-11(לפקס: 03-9093288

 דרושים צלמים מקצועיים 
לצילום אירועים במגזר החרדי, 

נסיון 10 שנים לפחות, 
_____________________________________________)10-13ל(058-7662852

 לרובין חד פעמי דרוש עובד 
חרוץ לסידור מדפים לשעות 

 ,054-8475501 ,13:00-16:00
_____________________________________________)10-13(להשאיר הודעה

 לאל גאוצו רמת גן, דרוש 
טבח + נסיון, תנאים טובים 
_____________________________________________)10-13(למתאימים, 050-6072688

 לחברה בין לאומית 
מצליחה, דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א.עבודה מהבית, 

_____________________________________________)10-11(גברים/נשים, 055-6783785

 נציגי שירות בב"ב לשיחות 
נכנסות סבלני/ת ומסור/ה

A0722217545@gmail.com
פקס: 072-221-75-44
_____________________________________________)08-11(טל': 072-221-75-45

 למעון חב"ד בת"א 
מטפלת/גננת למשרה מלאה, 

שכר גבוה ותנאים מעולים, 
053-4281067)08-11(_____________________________________________

 מזכירת מנכ"ל למשרד 
בב"ב, מנוסה, דייקנית 

ואחראית
A0722217545@gmail.com

פקס: 072-221-75-44
_____________________________________________)08-11(טל': 072-221-75-45  לנקיונות בפסח בירושלים, 

דרושים חרוצים מכל הארץ, 
_____________________________________________)09-12ל(שכר נאה 054-8538959

 בחור חרוץ חרדי מעונין 
לעבוד בשעות אחה"צ והערב 

_____________________________________________)10-11ח(בירושלים, 052-7167172

 בחור חרדי מעונין לעבוד 
באיזור הדרום כעוזר בהובלה/ 

מחסנאי, בשעות הערב 
_____________________________________________)10-11ח(ובמוצ"ש, 053-3147562

 מנכ"ל עמותה, רב, מגייס 
כספים, תקציבים ממשרד 

הממשלה והחינוך, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7633316

 חרוץ, מלווה, מטפל, 
משגיח, מנקה, מבשל, מבצע 

סידורים, קניות ובכלל, 
_____________________________________________)10-11ח(050-9007275

 התפנה טבח/מנהל 
מטבח עם ידע ונסיון, טלפון: 

_____________________________________________)10-11ח(052-2935219

 כרכים של "יתד שלנו" 
במצב מצוין בב"ב, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7616750

 מתקן רב תכליתי למטבח, 
_____________________________________________)09-10ח(45 ש"ח, 02-5021356

 כד עם פילטר, 30 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(בלבד, 02-5021356

 כסא בטיחות לילדים 
לרכב, מעולה וחזק, 70 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בלבד, 052-5737813

 שטיח קטן ויפה, 80 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(בלבד, 052-5737813

 קרש גיהוץ חזק ויציב, 80 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-5737813

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, מארז 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה 
תיק מזוודה שחור מידות 

55X35X15, ב- 60 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7966786

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 
_____________________________________________)09-10ח(מ- 50 ש"ח, 052-7966786

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)09-10ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 אופנים במצב מצוין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 פריטי לבוש נעליים 
וצעצועים מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)09-10ח(0525-737-813

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

_____________________________________________)09-10ח(052-7671681 בערב

 שטר 20 ש"ח, 60 שנה 
למדינת ישראל, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8466867

 סט ליקוטי הלכות, משך 
_____________________________________________)09-10ח(הנחל, 40 ש"ח, 054-8478897

 קרם לחות חדש באריזה 
ותיק כחדש לאישה, רק 20 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-7950006

 חמישה חומשי תורה רב 
פנינים ומקראות גדולות, כל 
המפרשים במצב חדש! 100 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד, 050-8806806

 מזוודה קטנה, שמורה, 
במצב מצוין, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-2633790

 אופני ילדים BMX ב- 
_____________________________________________)09-10ח(120 ש"ח, 14", 054-5385013

 אופני הילוכים 26", 300 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-5385013

 אופני כושר לבית 
)להתעמלות( מצב מצוין, 

כחדש, בבני-ברק, 480 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7641400

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)09-10ח(052-2727474

 חליפה חדשה שחורה של 
"בגיר" לבחור ישיבה מידה 44 

ב- 400 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)09-10ח(058-6770546

 שמלות ערב מפוארות 
במחיר סמלי, 150-200 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(058-6770546

 צמיגים 20-24-26, ב- 10 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-3177932

 גלגלים 20-24 אינץ, קדמי 
ואחורי, 10-30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-3177932

 צמיגים 24 אינץ - 10 
ש"ח. פדלים - 5 ש"ח. כידון - 

10 ש"ח. רגלים - 5 ש"ח. 
_____________________________________________)09-10ח(054-3177932

 נגרר לאופניים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(054-8520505

 מבחר קלטות חדשות 
וארוזות, שירים וסיפורי ילדים, 

8 ש"ח לקלטת, בב"ב, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167995

 ג'ריקן למים 5 ליטר + 
תיק נשיאה חדש, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167995

 2 מגיני ברכיים חדשים 
לרוכב אופנוע דו גלגלי, 200 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 תחפושות לפורים, שקית 
מלאה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(050-9089110

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה בגיר, 4 חלקים כחדשה, 

290 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)09-10ח(050-4160457

 זיכוי למשקפי 
"מולטי-פוקל" באופטיקה 

הלפרין ע"ס 500 ש"ח, ב- 250 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-4135002

 למעון בגבעת שמואל 
מטפלת לתינוקיה/גדולים, 
מלאה/חלקית עד 13:00, 

_____________________________________________)10-13(תנאים טובים 050-7884864

Scanned by CamScanner


	Kvbp1p010
	Kvbp1p011
	Kvbp1p012
	Kvbp1p013
	Kvbp1p014
	Kvbp1p015

