
 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(_____________________________________________

ב’-ד’  בסיון  תשע”ח  
16-18/5/2018
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בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

וילות ובתים

אחיסמך

אלעד

אשדוד

באר שבע

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

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,860,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

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

23 ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 4 חד', 
מושקעת במיוחד, 1,230,000 

ש"ח, בלעדי תיווך יעקב, 
054-4901948)20-20(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 3.5 חד', 
משופצת מאוד, 1,100,000 

ש"ח תיווך יעקב, 
054-4901948)20-20(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,770,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בבר אילן, 3.5 חד', ק"א, 
משופצת, מחסן, 1,140,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)20-20(_____________________________________________

 בהזדמנות בשיכון ה' 
ברחוב ברויאר בבנין של 2 

דיירים 3 כ"א, 7 חדרים, 
דירה גדולה ומסודרת + 

סוכה גדולה, 3,700,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 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 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 ברחוב אדמורי שץ, 
ק"ג, 3 חדרים עם אופציה 

ממשית לבניה על הגג 
עם הסכמת שכנים, גג 
בטון, מדרגות קיימות, 

מתאים לטאבו משותף או 
יחידות, 1,820,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 באיזור האדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' בבנין 

חדש, ק"ד, 2,350,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בשמעיה, 5 חד', 3 כ"א, 
גדולה, משופצת, יחידת הורים, 
מטבח חדש ודלתות חדשות, 

052-3995465)17-20(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, מגרש 
לבנית בנין בן 6 קומות, 

4,500,000 ש"ח, 
_____________________________________________)17-20ל(050-4102467

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מיוחדת באלוף הנצחון 
- גבול ר"ג, בבנין חדיש, 
3 חד', 70 מ' בק"ג עם 

מעלית וכן דירת 45 מ"ר 
בק"א, שניתן להשכיר 

+ חניה. וכן מחסן דירתי 
וחניה, 2,200,000. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

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

1,920,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

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

 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(_____________________________________________

 בגני גד 11, 6.5 חד', 
145 מ"ר, קומה ראשונה, 2 

חזיתות, מרווחות. 
עמית, 053-7130570. 
_____________________________________________)12-20ל(מלכה, 055-8820912

 הדירה כי זולה באשדוד 
ברובע ג', 89 מ"ר, משופצת, 

למגורים או למשקיעים, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7648890

 באנילביץ השקט, וילה 
דו משפחתית, ק"ק + 

ק"א, 350 מ"ר, 3 כ"א, 
מיקום מעולה, ענקית 

+ גינה וחניה + אופציה 
ליחידות, 5,500,000 

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

050-5308742)18-18(_____________________________________________

 דירת גן 4 חד', גד', 3 
כ"א + חצר ענקית + מחסן 

משופצת מהיסוד, ב"ב, 
050-4190250)17-20(_____________________________________________

 מכירה/השכרה, 4 חד', 
ק'ב, 3 כ"א + אופציה 80 
מטר, מיידי, 4,300 ש"ח, 

1,540,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22ל(058-5892020

 בט' מול ז', דופלקס 
5.5 חד' + מרפסת סוכה 

בהזדמנות, 2,000,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22(050-9012993, פינוי מיידי

 בשיכון ו', 2 חד', ק"ק + 
אופציה לבניה, לל"ת. 

שלמה, 050-4171759. 
_____________________________________________)19-20ל(משה, 052-7201904

 בשכונת "אור החיים" 
5 חד', 120 מ"ר, ק"ג + 

מעלית + מחסן. 
_____________________________________________)19-20ל(תיווך, 050-9223988

 דירת גן 4 חדרים )שכטר( 
הבניה בעיצומה, 

052-7692792)20-21(_____________________________________________

 בגני זוהר, 145 מ"ר, 5 
חד' גדולים, שמורה + חצר 

+ מחסן וחניה, 2,800 ש"ח, 
_____________________________________________)20-23ל(054-3977553

 שכונה ב', דירה מחולקת 
ל- 2 יחידות דיור, מושכר 

4,300 ש"ח במחיר מציאה. 
_____________________________________________)20-20(משה אלוש, 054-3255667

 רחבת יותם, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות דיור, 

משכרת 4,400 ש"ח במחיר 
מציאה. משה אלוש, 

054-3255667)20-20(_____________________________________________

 שכונה יא דירה מחולקת 
מושכרת, 4,000 ש"ח ל- 2 
יחידות דיור, מחיר מציאה. 
_____________________________________________)20-20(משה אלוש, 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 4 יחידות 
דיור, מושכרת 5,300 ש"ח נטו 

במחיר מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 3 יחידות 
דיור מושכרת 4,500 ש"ח נטו 

במחיר מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 מבחר דירות במחירים 
שפויים למכירה בבאר שבע, 
דימונה וירוחם, התקשרו עוד 

היום. משה אלוש, 
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 דירה מחולקת שכונה א', 
3 יחידות, מושכרת 3,300 

במחיר מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 חברת אבני דרך מנהלים 
נכסים ביד רמה למשקיעים 

העובדים איתה באמונה. משה 
_____________________________________________)20-20(אלוש, 054-3255667

 בבלעדיות בעקיבא-
סוקולוב, ק"ק, 94 מ', 

מחולק, ל- 2 דירות איכותיות 
ומרוהטות, 1,920,000 ש"ח. 
פנחס מילר, מתווך מוסמך, 

050-4103310)20-20(_____________________________________________

 באזור אדמור- מגור!! 
120 מ"ר, מטופחת, ק"א, 

עורף, 2,500,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 בהזדמנות!! באהרון 
דב, ק"א, 80 מ"ר, 3 כ"א, 

1,490,000 ש"ח, גמיש. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 אל תגידו לא שמענו! 
בברוט, ק"ק מחולקת ל- 
3, שכירות 6,200 ש"ח, 

ב- 1,280,000 ש"ח, 
גמיש! 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! בז'בוטינסקי, 
השומר, ק"ב, עורף, 

63מ', שמורה מאוד! 
רק ב- 1,250,000 ש"ח 

לסגירה. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)20-20(בועז' 058-3200078

 פרסמו דירתכם 
למכירה בחינם והצטרפו 

גם אתם להצלחת מכירת 
הבלעדיות של 'אפיקי 

_____________________________________________)20-20(נדלן בועז' 050-4156080

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 במקובר, 8 חד', חדשה 
מקבלן, אופציה לחלוקה, 

3,150,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 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)20-20(_____________________________________________

 ביהודה-הלוי, מתאימה 
לטאבו-משותף, מרווחת, 

2,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! 
מציאה!!! 4 חד' + 

מעלית + חניה! + סוכה! 
שקטה! **בקרבת 

מוהליבר, 5 חד' מפוארת 
ביותר + המון תוספות! 

"אלוני נכסים" 
052-7610603)20-20(_____________________________________________

 מבחר דירות ומסחר 
למכירה/השכרה בכל 
רחבי העיר במחירים 

אטרקטיביים, שרות אמין 
מקצועי. "א.צ. נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)20-20(_____________________________________________

 באזור רש"י ק"ק, 3 
חד', מחלקת ל- 2 יחד' 

דיור, הכל חדש, רק 
1,180,000 ש"ח לעסקת 

מזומן, תשואה יפה. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)20-20(_____________________________________________

 בבבלעדיות בבירנבוים, 
60 מ"ר, קומה 1/1, 

אופציה ממשית לבניה 
על הגג + אופציה לצד 

33 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח. ישראל, 
052-7741000)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות בחנה 
סנש, דירת גן, 2.5 חד', 

משופצת עם אופציה 
להוספה של 100 מ"ר 

עם חצר ענקית ומפנקת 
פלוס יחידה, 2,800,000 

ש"ח. "חמד נכסים" 
053-3357316)20-20(_____________________________________________

 בשיכון-ה' בבנין-חדש, 
מיידי! פנטהאוז מפואר, מעל 
200 מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בגולומב בבניה פנטהאוז 
יחיד בקומה, 2,700,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 
היוקרתי דירות פנטהאוז 

בסיום שלד + מפרט 
גבוה + נוף + מרפסת 
שמש, 03-7443649, 
054-3973917, שיווק 

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

 בשיכון ג', דירת גן, 5 
חד', מטופחת מאוד + 2 

מרפסות שמש גדולות 
+ חזית, רק 2,950 מליון 

ש"ח. "א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)20-20(_____________________________________________

 ברח' התנאים, דירת 
גן 4 חד', 116 מ"ר +חצר 
76 מ"ר, דירה משודרגת 

בבנין חדש, 
2,790,000 ש"ח. 

"חמד נכסים" 
053-3357316)20-20(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן, 
120 מ"ר, משופצת ויפה 

+ 2 יחי' מושכרות ב- 
5,500 ש"ח, 3,350,000 

ש"ח. "חמד נכסים" 
053-3357316)20-20(_____________________________________________

 ללא תיווך ברחוב 
ירושלים, דופלקס 

מושקעת מאד, כ- 10 
חד', חזית + מעלית + 
נוף מרהיב + מרפסת 

שמש ענקית, ניתן 
לחלוקה/טאבו משותף, 

050-2044100)20-20(_____________________________________________

 באזור העיריה, 
דופלקס ענקית, כ- 250 

מ"ר, משופצת, יפה 
+ מעלית +אופציה 

לחלוקה קלה + חניה, רק 
3,280,000 ש"ח. 

"א.צ. נכסים" נייד: 
050-9777755)20-20(_____________________________________________

 ברח' ירושלים מול 
העירייה, דופלקס 8 

חד', 220 מ"ר, קומה 3, 
מעלית, משופצת ויפה, 

מרפסת סוכה גדולה, 
3,390,000 ש"ח. 

"חמד נכסים" 
053-3357316)20-20(_____________________________________________

 בברויאר 2 דיירים 
בבנין, קומה 2/2, דירת 
גג, 200 מ"ר + אופצי' 

90 מ"ר, 2 חניות בטאבו, 
3,600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(ישראל, 052-7741000

 בהר-שלום, דופלקס, 
מטופח, 220 מ"ר, ק"א + 

נוף! 3,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בלעדי! באזור העיריה, 
דופלקס 5 חד', 160 מ"ר, 

מחולק ל- 4 חד' + יחידת דיור, 
ק"ג, חזית, מאווררת, חדשה 

+ פיר למעלית )שכנים רוצים 
לעשות(, 2,450,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(א.פנחסי, 03-5799308

 דופלקס 6 חדרים + 
מרפסת שמש )ענקית( + 

מחסן + 2 חניות )בטאבו(, 
_____________________________________________)20-23(לפרטים: 052-8323324, אפי

 באדמו"רי אלכסנדר, 10 
חד', ק' 3, 200 מ"ר, דופלקס, 

מחולקות, בכניסות נפרדות. 
רי/מקס - משה דסקל, 

050-5926021)20-20(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה 
בהרב-קוק, דירת-גג 

)דופלקס(, 170 מ"ר, 
ק"ד + מעלית + חניה 

בטאבו, 2,550,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! בחנה-סנש, 
דירת גג, 300 מ"ר, 
קומה א' ואחרונה, 

150 מ"ר, 5 חדרים, 
מושקעת ברמה גבוהה 

+ 150 מ"ר גג ענק 
פתוח )ניתנת לחלוקה 
ליחידות(, 3,500,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בדמשק 
אליעזר, דירת גג 

)דופלקס( חזית, ק"ג 
)ללא(, 3 חדרים, 100 
מ"ר, ניתן להפוך ל- 5 
חדרים + למעלה 100 
מ"ר מחולק ליחידה + 
אופציה מוכנה ליחידה 

נוספת + 2 סוכות 
גדולות, 2,990,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בלעדי ברמת אהרון 
אזור הוילות, דירת גג, 

דופלקס 210 מ"ר, ק"ב, 
5 חדרים + גג ענק, חזית, 

מושקעת ברמה גבוהה 
+ חניה, 3,900,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ דופלקס כל 
קומה בנוי 65 מטר+מעלית 
1,800,000 מפתחות במשרד

תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)20-20(_____________________________________________

 מציאת החודש!!! 
בנורדאו, דופלקס, כ- 105 

מ"ר, 3 כ"א, 1,420,000 ש"ח, 
גמיש. נדל"ן-הקריה,

050-3000121)20-20(_____________________________________________

 בגבעת רוקח! דירת 
גג! כ- 160 מ"ר + מעילת 

+ חניה ***בסוקולוב! 
דירת גג כ- 90 מ"ר )2 
מפלסים( במצב מצוין 
**בצייטלין! 3 )כ- 60 

מ"ר( + אפשרות בניה 
על הגג! "אלוני נכסים" 

052-7610603)20-20(_____________________________________________

 בזוננפלד, 5 חד', גדולה, 
ק"ב, חזית + מעלית, 

2,290,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 בויז'ניץ במיקום מעולה!! 
5 חד', ק"ב, חזית + מעלית, 

2,550,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 בשיכון ג' במיקום מעולה, 
5 חד', ק"ב, חזית + מעלית, 

חדשה, מיידי!! 2,500,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)20-20(_____________________________________________

 בהר השלום בבנין 
חדש, 5 חד', 220 מ"ר, בנוי 
130, השאר מעטפת, ק"ב 
+ מעלית + חניה, חזית, 

3,250,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בפרויקט אדירים 
המפואר בקרית הרצוג! 

5 חד', משודרגת, 
רק 1,800,000 ש"ח, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)20-20(מתווכים" 03-5701010  בלעדי! בשלמה בן 
יוסף, 5 חד', 95 מ"ר, 
ק"ב, מחולקת ברמה 
גבוהה ל- 3 חד', 65 

מ' ויחידה 2 חד' 30מ' 
מושכרת לחרדים. 
'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)20-20(_____________________________________________

 באביעד, 5 חד', 
יפיפיה, ענקית, 120 

מ', משופצת ברמות, 
מרפסת שמש/סוכה 

בחזית, רק ב- 1,900,000 
ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)20-20(_____________________________________________

 בגן הזית, 5 חדרים, 
קומה 5, דירה חדשה מקבלן, 

1,830,000 ש"ח )גמיש(, 
055-6789653)20-20(_____________________________________________

 בלעדי במימון-במברגר, 
5 חדרים, מושקעת, 

קומת-קרקע, כ- 150 מ"ר 
+ חצר 100 מ"ר, כניסה 
פרטית, מתאימה לנכה 
+ יחידה מפוארת, ניתן 

לחבר לדירה, 2,750,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת 
בקרית הרצוג אזור 

פרמישליאן 5 חדרים 
קומה ראשונה חזית! 
בניין איכותי ומפואר ב 
2.000.000 ש"ח להב 
_____________________________________________)20-20(נכסים 050-4177750

 בהזדמנות במרים-הנביא, 
דירה ענקית, ק"א, מיידית, 

בנין חדש, 3,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים, 5 
חד', ק"ב, כ- 95 מ"ר, 

מטופחת מאוד + אופציה 
לעוד כ- 17 מ"ר + 

מעלית, רק 2,050,000 
ש"ח. "א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)20-20(_____________________________________________

 בהשלושה, 6 חד', 125 
מ"ר, ק"ב + מעלית, חזית, 
4 כ"א, מאווררת, שמורה, 

2,700,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)20-20(א.פנחסי, 03-5799308

 הר השלום, 9 חד' 
מפוארים, 300 מ"ר, נוף עד 
לים. רי/מקס - משה דסקל, 

050-5926021)20-20(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בקרית הרצוג - בעמק 
יזרעאל, 4 חדרים, 100 מ"ר 

+ מרפסת שמש, ק"ב, 6 
דיירים בבנין, 3 כ"א, מושקעת 

ושמורה + כל התוספות, 
מוארת, מאווררת, שטופת 

שמש, מיזוג מרכזי + מזגן בכל 
חדר, פרקטים בחדרים, צנרת 
חדשה, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח גדול מושקע חדש, 
ארונות קיר, חימום מים בגז 

מרכזי + דוד שמש, מחסן + 
חניה, 1,730,000 ש"ח, 

מיידי - ללא תיווך, 
050-4343474)18-21(_____________________________________________

 בלעדי! בהשלושה 
בבנין-חדש, 4 חדרים, 

כ- 100 מ"ר, חזית, 
ק"ג, מושקעת, 3 כ"א 
+ מעלית, 1,950,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בפרויקט 
חדש ביוחנן הסנדלר 

)מרכז-בעלי-מלאכה(, 
4 חדרים, חזית, קומה 

נוחה, 1,450,000 ש"ח 
)תוכניות במשרד(. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! בפדרמן, 
4.5 חדרים, מפוארת 

ומשוקעת, קומה 5, חזית 
לגינת הזית, נוף מדהים 

+ מעלית, 2,200,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בקריית הרצוג 4 חד 
ענקית כ 115 מ"ר + 

אופציה 50 מ"ר קומה 
ראשונה עורפית פתוחה 

רק 1.850.000 ש"ח 
להב נכסים 

050-4177750)20-20(_____________________________________________

 באזור רש"י דירות אחרונות 
4 חדרים 2,100,000 דופלקס 
ענק 220 מ' בנוי + 140 עם 

אפשרות בניה 3,900,000 
ש"ח. תיווך B.D.A, טל: 

054-8449423)20-20(_____________________________________________

 ברח' ירושלים איזור 
העיריה, 4.5 חד', 110 מ"ר, 

ק"א, חזית + מרופסת סוכה 
פתוחה, משופצת, ניתנת 

לחלוקה בקלות, 2,050,000 
_____________________________________________)20-20(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! ביהודה הנשיא, 
4.5 חד', 110 מ"ר, ק"א + 
מעלית + אופציה מאושרת 
למרפסת שמש, משופצת 
כחדשה, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 באזור העיריה, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ג + מעלית + 

חניה + מרפסת שמש, חזית, 
2,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)20-20(_____________________________________________



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

 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(_____________________________________________

 בבגנו, 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(_____________________________________________

 בחידא, 3 חד', ק"2, 
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(_____________________________________________

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, 1,750,000 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, 
1,880,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בחנקין, 4 חד', ק"2, 
חזית, משופצת, כ-100 
מ', 1,850,000, בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 ב"ב, 

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

מיידית, 2,200,000 ש"ח 
גמיש, תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לרחוב בעלזא, 2 יחידות 

של 2 חדרים, משופצות, 
בקומת קרקע ומושכרות, 
1,480,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 2.5 חד', 
משופצים, חצי קומה + 
אופ' של 20 מ' הרחבה, 

1,270,000 גמיש. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הר' קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בחפץ חיים, דירה 
70 מ"ר, קומה א', 

עורפית משופצת חלקי, 
1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 לל"ת, ברבי אליעזר, 4 
חד' גדולים, סוכה גדולה, עורף 

פתוח, 1,890,000 ש"ח, 
_____________________________________________)17-24ל(052-7651162

 ברחוב הלוחמים קרוב 
לרחוב רמבם, בבנין 

חדיש, 4 חדרים גדולים 
ומשופצים מחדש עם 

נוף, קומה ג' עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בבלוי, 80 מ"ר, 
משופצת, עולים חצי 

קומה, 1,670,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 ברוזנהיים ק"א, 
עורפית, 3.5 חד', 90 מ"ר 

+ אופ' לתוספת של 45 
מ"ר, עורפית, 1,950,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בן זכאי, 92 מ', קומה 
1, משופץ חלקי, חזית, 

1,950,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 באברבנאל 20, 4 חד', 
חדשה, משודרגת, נוף פתוח, 

סוכה מהסלון, קומה 5 + 
מעלית, מיידי, 1,830,000 

_____________________________________________)19-22ל(ש"ח, 054-4466654

 ברח' דסלר, 3 חד' + 
יחידה מושכרת, קא', חדשה 
ומפוארת, 2,330,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-22ל(תיווך, 054-8561750

 לל"ת ברב קוק, 4 חד' + 
חניה, מעלית, 80 מ"ר, 3 כ"א, 

2,050,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22ל(052-7661363

 בצייטלין, כ- 4 חד', 
מציאה, 4 כ"א, משופצת 

לחלוטין, 1,880,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ל(גמיש, לל"ת, 058-4122244

 באביעד, 4 חדרים, 
110 מ"ר, משופצת, 

ק"ב, חזית, 1,790,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)16-18(_____________________________________________

 3 חד', שמורה, באזור 
השלושה/הרב שך, 

חזית, ק"ב עם מחסן, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)19-20(_____________________________________________

 בדוד מחלוף, 3.5 חד', 70 
מ"ר, ק"ג, אופציה להרחבה 

+ גג בטון, 1,450,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ל(052-7684978

 בשדרות גרשטנקורן, 3 
חדרים עם מרפסות, 80 
מ"ר, חזית, ק"א, חניה 

צמודה, 1,850,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)18-18(_____________________________________________

ב’-ד’  בסיון  תשע”ח  16-18/5/2018

 תיווך בהזדמנות, דירת 4 
חדרים, קומה ב', כ- 97 מ"ר 

+ אופציה, שמורה, באזור 
המכבים, 1.6 מליון, גמיש, 

03-5444815/054-7477054)20-20(_____________________________________________

 בנורוק, 4 חד', כ- 100 
מ"ר, בבנין המבוקש!! 
חזית, מעלית, חניה!! 

בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)20-20(מתווכים" 03-5701010

 מבחר דירות! 4,5 
חד' בתחילת בניה/בגמר 

בניה! באזור רמב"ם! 
רמז! ריינס!! ואלישע! 

תוכניות במשרד! "אביחי 
_____________________________________________)20-20(- מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! בנורוק, 
4.5 ח', 118 מ', ק"א, 
מטבח גדול, מרפסת/

שמש סוכה גדולה, ב- 
1,800,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)20-20(_____________________________________________

 הכי חם בשוק! 
בקובלסקי, 4 חד', ק"ב, 

חזית, 95 מ"ר במחיר 
מפתיע! 1,750,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות בדנגור, 4 
חדרים, קומה 1, חזית, 2 כיווני 

אוויר צפון/מערב, משופצת 
כחדשה, 1,600,000 )גמיש(, 

055-6789653)20-20(_____________________________________________

 ברב-קוק, 4.5 חד', 
כ- 100 מ"ר, ק"ב ואחרונה + 
אופ', 1,940,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)20-20(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 4 חד', כ- 105 
מ"ר, ק"ב, מפוארת + סוכה, 

1,950,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)20-20(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד + 
חצר גדולה, 1,750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

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

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

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

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

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבניה חדשה, 4 חד' + יחידה 

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

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 ברמת-אלחנן, כ- 4 חד', 
חזיתית, ק"א + אופציה, 

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד', יפהפייה 
בבנין חדש + מחסן, 

2,050,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות בשלמה בן 
יוסף 14, 4 חדרים, קומה ד', 
חזית, מרווחת ושמורה. דוד 

_____________________________________________)20-20(גרוס, רי/מקס, 050-4122744

 בלעדי! באזור העיריה, 
רחוב שקט, 4 חד', דופלקס, 
90 מ"ר, ק"א, חזית, שמורה, 
1,890,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא-בן זכאי, 
4.5 חד', משופצת, חזית + 

חניה, 2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבניה ברח' הלפרין, דירות 
4 חד', 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בעזרא/בן יעקב, 4 חד', 
ענקית ומרווחת, מיקום מצוין, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בהרב שך - ז'בוטינסקי, כ- 
4 חד', משופצת, 1,475,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 

היוקרתי דירות 4 חד' 
בסיום שלד + מפרט 

גבוה + נוף + מרפסת 
שמש, 03-7443649, 
054-3973917, שיווק 

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

 דופלקס בר' עקיבא 
בבנין פנימי, 4 חד' גדולים, 

2 מרפסות גדולות, 2 
שרותים ואמבטיה + מזגנים, 

2,150,000 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ל(03-6164675, 058-3274646

 בלעדי! באזור הרצוג, 
5 חד', 130 מ"ר, מחולק 

ל- 4 חד' + יחידה, ק"א, חזית, 
חדשה, מושקעת ברמה גבוהה 

+ סוכה גדולה. א.פנחסי, 
03-5799308)20-20(_____________________________________________

 ברב קוק קרוב לר' עקיבא, 
3.5 חד', 70 מ"ר, ק"א, 

משופצת כחדשה + סוכה, 
1,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בבעלי מלאכה, 3 חד', 
80 מ"ר, ק"ב + מעלית, 

משופצת, פינתית, 1,550,000 
ש"ח, גמיש. א.פנחסי, 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בעזרא, 3 חדרים + 
יח"ד )משוכרת(, ק"א, 

חזית, 85 מ"ר, משופצת. 
"מקסימום-נדלן" 

054-4340843)20-20(_____________________________________________

 בוינברג, 3 חד', 70 
מ"ר + סוכה 13 מ"ר, 
ק"ב, חזית, משופצת 

ויפיפיה, ממש מציאה. 
"מקסימום-נדלן" 

052-2452820)20-20(_____________________________________________

 בדנגור/המכבים, 3 
חדרים, קומה 3, חזית, 

משופצת, 1,230,000 ש"ח, 
055-6789653)20-20(_____________________________________________

 באזור רמב"ם, 3 מרווחת 
חדשה + נוף + מעלית, 

1,690,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בדסלר! 3 ח', משופצת + 
יחידה מושכרת, קומה נוחה, 

2,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות ברחוב הרב 
ש"ך 51, דירת 3 חדרים גדולה 

ומרווחת, קומה 2, חזית, 
75 מ"ר + 2 מרפסות )ניתן 

להפוך לחדר נוסף(. דוד גרוס 
_____________________________________________)20-20(רי/מקס, 050-4122744

 באזור הרב קוק, 3 חד', 75 
מ"ר, ק"ג + גג בטון + רשיון 

ל- 55 מ"ר, חזית + חניה, 
1,770,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

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

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בדוב הוז, 3 חד', ק"א, 
ענקית, חזית, 75 מ"ר, 

1,400,000 ש"ח גמיש! 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)20-20(_____________________________________________

 בפלמח במקום מנצח, 
3 חד,' ק"א, משופצת 

כחדשה, אופציה, 
1,350,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)20-20(_____________________________________________

 בדנגור חדשה בשוק! 
ק"ב, 3 חד,' כ- 60 מ' 

+ אופציה 30 מ' מחיר 
לחטוף, הקודם זוכה! 

1,230,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)20-20(_____________________________________________

 ברחוב חברון, דירת 
3 חדרים, 72 מ"ר, 

מסודרת ומאוורת, ק"ד 
ללא מעלית, אופציה 
לבניה על הגג רעפים 
)עם חתימות שכנים(, 

1,500,000 ש"ח, 
עורפית. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 
)הרב שך(, 3 חדרים, 

משופצת מהיסוד, 
70 מ"ר עורפית, 
ק"א, 1,330,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! בחרל"פ, 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת ומשוקעת, ק"ג 
)גג-בטון(, 1,550,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חדרים, 
מטופחת, ק"ד, חזית, 

אופ' לבניה בגג )שכנים-
בנו(, 1,390,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בסמטת אז"ר, 3 חד' 
גדולים, קומה ב, 80 מר', 
052-7604375 1,680,000)20-23(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' מרווחת 
באבוחצירא בניין אברכים 

קומה ד' גג בטון חזית 
1,250,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)20-20(_____________________________________________

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

תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)20-20(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח' בפ"כ 
במתחרדים קומה ג' גג בטון 

חזית 80 מטר 1,550,000
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)20-20(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 
דירות אחרונות בבניה 4 ח' 

2,100,000 ג' 3ח' 1,600,000 
דירת גן+חצר 2,650,000. 

תיווך B.D.A, טל: 
054-8449423)20-20(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד ב"ב, 
3 חד,' כ- 80 מ"ר, ק"ג 

ואחרונה, משופצת + אופציה, 
1,350,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)20-20(_____________________________________________

 ברוזנהיים, 3.5 חד', גדולה 
+ אופציה ממשית, 1,950,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 באלישע, 3.5 חד', 
חזיתית, משופצת ויפה + 

1,900,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 מציאה! בגולומב, 3.5 חד' 
בבניה, 1,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בהזדמנות! בגולומב, 
דירת-גן, 3.5 חד' + גינה 
גדולה, 1,700,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בצייטלין, 3.5 חד', 
משופצת + מעלית, 

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבן פתחיה, 3.5 חד', 
משופצת + היתר בניה על 

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

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בקאליש, 3 חד', 
חזית, בנין חדיש + מעלית, 

1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! בטאבו משותף 
בפרדס כץ, 3.5 חד', בבניין 

חדש, ק"ד + מעלית, 74 מ"ר 
+ סוכה, 1,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20(א.פנחסי, 03-5799308

 ברמת אהרון, 3.5 חד', 
92 מ"ר + אופציה להרחבה 

45 מ"ר, משופצת, ק"א, 
1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בדב גרונר! 3 חד', 
קב', מסודרת, בנין 
קטן על מגרש גדול 

ומדורג! בהליך תמ"א 
- יש חתימות שכנים! 

1,300,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)20-20(- מתווכים" 03-5701010

 בר"ע, מרכזי ביותר!! 
דירת מגורים מחולקת, 
למגורים/עסק, בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)20-20(_____________________________________________

 אין דברים כאלה! 
בז'בוטינסקי עורפי, 65 
מ"ר, 3 חד' ומרפסת, 
ק"א, ב- 1,280,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)20-20(_____________________________________________

 בבית-יוסף, דירת-נכה, 
3 חד' + חצר גדולה, 3 כ"א, 

1,580,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 

היוקרתי דירות 3 חד' 
בסיום שלד + מפרט 

גבוה + נוף + מרפסת 
שמש, 03-7443649, 
054-3973917, שיווק 

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

 בנויפלד, 3.5 + סוכה, 
קומה ג', חזית! משופצת 

חלקית, ללא תיווך, 
052-7652065)20-21(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 
ח', ק"א, כ- 95 מ"ר, 

מושקעת ביותר, חזית + 
יחידת הורים + מעלית, 

רק 1,750,000 ש"ח. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)20-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

גבעת שמואל

טבריה
 במרכז הקריה החרדית 

דירה נהדרת 147 מ"ר, נוף 
פנורמי לכינרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, 
חניה + מחסן, לל"ת, 795,000 

_____________________________________________)49-21/18(ש"ח, 052-7103979

חיפה

 בארלוזורוב החרדי, 4 
חד', ק"ג, 3 כיווני אוויר + נוף, 
משופצת ומרווחת, 890,000 

_____________________________________________)19-22ל(ש"ח, 050-4167200

 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 
_____________________________________________)52-26/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן
 ברמות א', דירת גן, 5 

חד', נוף לירושלים + מרפסת 
גדולה + אפש' להוספת חדר 

+ מחסן, קרובה לאוטובוס 
ובי"כ, 2,750,000 ש"ח,

_____________________________________________)20-23ל(054-2228828

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בגילה א' החרדית, 3 ח', 
קומה ג', משופצת במחיר 

מצוין + א' להרחבה! תיווך 
_____________________________________________)19-21(מהודר - בלעדי, 050-5671199

 באזור אדמור מגור!! 
2 חד', ק"ב + מרפסות, 

מיידי, רק 1,350,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)20-20(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות, דירת 
2.5 חדרים, קומה ב )אחרונה(, 

כ- 55 מ"ר, משופצת באזור 
השניים + אופציה גדולה, 

1.3 מליון, גמיש, 
03-5444815/054-7477054)20-20(_____________________________________________

 במחיר מדהים בברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 

מ"ר, חזית + אופציות, 
1,220,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח, 2 חד' 
גדולים, 55 מ"ר, אופציה 

לסוכה, רק 1,230,000 
ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 

054-8474843)20-20(_____________________________________________

 בחיד"א, 2.5 חד', ק"א, 
מיידית, 1,300,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בנתניהו, ברמת הדר, 
4 או 5 חדרים. 

רי/מקס - משה דסקל, 
050-5926021)20-20(_____________________________________________

וילות ובתים
 וילה מחולקת ל- 4, 
הכנסה כ- 17,000 ש"ח 

לחודש, 3,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בגבעת שאול, גבול 
קרית משה, מיקום מעולה, 

מוארת מאוד, 3 כ"א, לשיפוץ, 
למשקיעים/מגורים, קומה 
נוחה, מ.סוכה, 1,690,000 

_____________________________________________)20-20(ש"ח "ביתא", 050-5770820

 בגבעת שאול גבול קרית 
משה, דירת 4.5 חד', גדולה + 

מחסן, מוארת מאוד, מיקום 
מעולה, מעלית, מרפסות 

סוכה, חניה, 2,790,000 ש"ח 
_____________________________________________)20-20("ביתא", 050-5770820

 בבית וגן, רחוב בית וגן, 
מיקום שקט ומבוקש מאוד, 
דירת 4 חד', מוארת, 3 כ"א, 
במחיר מציאה, 2,190,000 

_____________________________________________)20-20(ש"ח. "ביתא" 050-5770820

2-2.5 חדרים
 בקרית משה, רח' אליעזר 
הלוי, דירת 2.5 חד', מרפסת, 

מוארת, מצויינת להשקעה, 
1,480,000 ש"ח. "בייתא" 

050-5770820)20-20(_____________________________________________

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

 3 חד', 69 מ"ר, ק"א, 
בטרומפלדור, שמורה, 

מרווחת + חניה במיידי, 
_____________________________________________)19-22ל(052-8259700

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

6 חד'+ מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)20-20(חניות. 0522-656825

 דירת גן, 5.5 חד' ביהודה 
הנשיא עם מחסן ענק, אופציה 

ליחידת דיור. FOX נדל"ן, 
050-6925400)20-20(_____________________________________________

 ברב-קוק בפרוייקט חדש 
מיני פנטהאוז 7 חדרים ענקית, 

4 כיוונים, סוכה, 2 חניות, 
מפרט-גבוה, ללא תיווך, 

055-9385311)20-20(_____________________________________________

 בשפירא בבנין חדש, 
פנטהאוז 5 חדרים, מרפסת 

60 מ"ר, מחסן, 2 חניות, 
2,500,000 ש"ח. ללא-תיווך, 

055-9385311)20-20(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה 
עוז-הירוקה צמוד לגבעת 

שמואל. דירת 4 חד' 135 מ"ר 
סלון ומטבח 50 מ"ר, חדשה 

_____________________________________________)20-20(ומושקעת. 0522-656825

 ברח' השלושה )כפר 
אברהם( 4 ח' + מעלית + 

חניה מקורה גדולה ומסודרת 
1,540,000 ש"ח

050-4811122)20-20(_____________________________________________

 ברב-קוק בפרוייקט חדש, 
מרווחת, 3 כיוונים, מפרט גבוה 

1,850,000 ש"ח. ללא תיווך, 
055-9385311)20-20(_____________________________________________

 ברח' רוטשילד -מעלית 
שבת+סוכה+מטבח 

חדיש+סלון ענק כ100 מ"ר 
052-5520309)20-23(_____________________________________________

 העסקה הטובה בפ"ת 
השבחה של דירה, רווח 

מובטח למגורים והשקעה 
_____________________________________________)20-21ל(055-9363914

 בהזדמנות! בבלעדיות! 
בהאורים השקט! דירת 3.5 
חדרים גדולה! 3 כיווני אוויר 
מלאים ופתוחים!! מרפסת 
סוכה, קומה שנייה, חנייה 

בשפע. לפרטים נוספים: רם 
_____________________________________________)20-20(נכסים 054-5566145

 בכ"ץ השקט! בתהליכי 
תמ"א בחלק שללא מוצא ליד 

טרומפלדור! דירת 3 חדרים 
גדולה, אפשרות להוסיף חצי 

חדר, 3 כיווני אוויר מלאים 
ופתוחים, במצב שמור מאוד, 
חנייה בטאבו. רק 1.410.000 
לפרטים נוספים: רם נכסים 

054-5566145

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד' + סוכה, משופצת, 

אופציה לבניה, 
1,650,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

054-8474843)20-20(_____________________________________________
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דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
להשכרה

בני ברק

עסקים

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה

ביקוש 
דירות

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-41/18(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 

45 מ', 2.5 חד' בק"א, 
שניתן להשכיר 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(_____________________________________________

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

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

נדל”ן 
מסחרי

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

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

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

_____________________________________________)15-19ל(054-8425580

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בכהנמן/עזרא, דירת 
חדר גדול, מרוהטת קומפלט, 
מטבח נפרד 2,300 ש"ח, מיידי

_____________________________________________)17-20ל(050-4122080

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

4,700 ש"ח, מיידי, 
_____________________________________________)19-22ל(052-7127207

 להשכרה דירה ברחוב 
דסלר, ממוזגת, 7 חדרים, 170 

מטר + גג גדול, 
052-4788488)15-23(_____________________________________________

 בויז'ניץ יחידה משופצת, 
נקיה וממוזגת, ללא ריהוט - 

מיידי, 2,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22ל(054-5634160

 בארלוזורוב, דירת 3 
חדרים מרווחת ושמורה, 

_____________________________________________)15-20(חזיתית, טל': 054-8418243

קריית ים

 2.5 חד', ק"א לכל מטרה, 
ממוזגת במצב מצוין, מטבח 

נפרד, מרוהטת למשרד בהרב 
_____________________________________________)16-19(קוק, 054-6804376

 לזו"צ, 2 חד' ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"א, 
_____________________________________________)16-19(3,000 ש"ח, 054-4797080

 2 יח' מפוארות + 2 
חדרים + 3 חדרים, חדש 

מהקבלן, לל"ת - ממוזגות,
052-7685333 ,052-7662669)17-21(_____________________________________________

 ברזיאל, חדשה, 4 חד', 
4,400 ש"ח בפנקס, יחידה 25 

מ"ר, מתאימה גם למשרד, 
_____________________________________________)17-20ל(2,100 ש"ח, 050-4444667

 בק.הרצוג 3 חד', יפה, 
ק"ב, ממוזגת, ללא ריהוט, 

בנין שקט, לזו"צ בלבד, 3,300 
_____________________________________________)17-20ל(ש"ח, 054-6969961

 2.5 חד', כ- 3, 88 מ"ר 
+ 2 מרפסות גדולות, מטבח 

חדש, מזגנים, ריהוט חלקי, 
050-5219692)17-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

 בפנקס 5 ח', משופצת, 
מפוארת, ק"א, 6,600 ש"ח. 
_____________________________________________)18-22ל(לתווח ארוך, 052-8316333

 ברמת אלחנן, דירת 
2 חד', ממוזגת ומרוהטת 

קומפלט, מרפסת, שקטה 
_____________________________________________)18-21(ונקיה, 052-7684789

 דירת 2 חד' מושקעת 
ברח' צירלזון בב"ב, כניסה 
באוגוסט, להתקשר בערב, 

052-4491995)18-21(_____________________________________________

 ליד העירייה, יפיפייה 
ממוזגת, כ- 45 מ"ר, פינוי 

ביוני, 2,700 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(0544-520649, 0547-342396

 בק.הרצוג, מקסימה, לזוג 
שמתחתן, ממוזגת ומרוהטת, 

מא' סיוון, רק 2,250 ש"ח, 
052-7658517)18-21(_____________________________________________

 2 חד' בהאדמו"ר 
מקוצק 47, ק"ג, יפה + 
מעלית, מרוהטת )ללא 
מכונת כביסה(, 2,800 

_____________________________________________)17-20ל(ש"ח, 054-3333802

 באמרי חיים יחידה לזו"צ, 
30 מ"ר, ק"ק, מרוהטת, 

_____________________________________________)18-21(ממוזגת, מיידי, 052-3632080

 דירת סטודיו מקסימה, 
מרוהטת קומפלט!!! 

2,750 לחוש, כולל חשמל 
_____________________________________________)18-21(ותשלומים!!! 050-6876587

 בז'בוטינסקי פינת 
רמב"ם, יח"ד משופצת, 

מרוהטת + נוף, ק'ד ללא, 
_____________________________________________)20-23ל(054-8597986

 יח"ד, חדשה, מרוהטת, 
ברוזנהיים, ק"ב, כ- 30 מ"ר, 

כניסה מיידית, 053-3161734, 
052-712595)18-21(_____________________________________________

 דירת 5 חד', ק"א 
בסמיכות לת"ת שארית-

_____________________________________________)18-20ל(ישראל, מיידי. 052-2336680

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 למכירה מותג למוצרי 
טיפוח שמשווק בעיקר דרך 
אמזון, חשיפה כלל עולמית, 

_____________________________________________)18-25ל(054-7353838

2-2.5 חדרים

 דירה מחולקת, מצוינת 
להשקעה, משופצת עם 

תשואה גבוהה, 920,000 
_____________________________________________)19-22(ש"ח, 052-6655309

 דירה, 4 ח', 130 מ"ר, 
יוקרתית + יחד"ה מרוהטת 
ממזוגת, 6,500 ש"ח, שיכון 

_____________________________________________)19-26(ה', 050-7877492

 להשכרה קומה 
שלמה, שטח גדול, 

במיוחד למשפחה גדולה 
או כפנימיה לבנות 

מהמגזר החרדי, מטבח 
ענק, 4 כוו"א, ק"ג בלי, 
לתקופה ארוכה, באזור 

רח' יהושע, המפתח 
בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)19-20(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 4 חד', ק"ג + 
מעלית + מ.שמש + מחסן, 

דירה חדשה, 4,200 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ל(050-5775654

 ברח' רבי עקיבא/
הראשונים, 4 חד' + מחסן + 

סוכה, חזית, קב', ממוזגת, 
052-7161685)19-22(_____________________________________________

 הרב שך רד"ק, 2.5 חד', 
קב', משופצת חלקית, מזגן, 

דו"ש, מיידי, מ- 15:00, 
_____________________________________________)19-22ל(052-7161475

 2.5 חדרים גדולים 
ומשופצים!! ברחוב 
הרצוג קרוב לרחוב 

טבריה, ק"ב, חזית, 
3,700 ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)19-19(_____________________________________________

 בהרב קוק, יח"ד 
מרוהטת, משופצת, ממוזגת, 

מיידי, מתאים ליחיד, 1,700 
_____________________________________________)19-22ל(ש"ח, 054-5634160

גבעת שמואל

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)19-20ח(לל"ת, 052-7396092

 מחפש חדר מכניסת שבת 
עד יציאת שבת בב"ב, תמורת 

200 ש"ח, ל- 10 שבתות, 
050-4140373)19-20(_____________________________________________

 למכירה מכולת בפונוביז' 
)מהרש"ל 16(, מרוויחה 
ופעילה, 160,000 ש"ח, 

_____________________________________________)19-22(לרצינים בלבד! 052-7712484

 דירה בקומה א' מעל 
הקרקע, פינתית, אופציה 

להרחבה, מושכרת ב- 
2,100 ש"ח, טווח ארוך, 

מחיר מציאה שלא יחזור, 
470,000 ש"ח. 

תיווך גולד השקעות, 
054-5818486)19-22(_____________________________________________

 דירות מגורים להשקעה 
בנתניה, החל מ- 800,000 

ש"ח, הדירות מושכרות כעת, 
050-5766979. נתי המתווך 

_____________________________________________)19-20(לציבור הדתי

 בשפירא 2.5 ח' ק"ק 
גדולה משופצת! רק 

1,235,000 ש'
050-4811122)20-20(_____________________________________________

 תיווך, דרושים בדחיפות 
לשוכרים טובים, דירות 

להשכרה באזור שיכון ה' ושיכון 
ו', כניסה מיידית, 

054-7477054 ,03-5444815)20-20(_____________________________________________

 בלעדי נדירה בפדרמן-
פנטהאוז 5 חדרים + 2 
מרפסות שמש גדולות, 

קומה 7, חזית לגינת 
הזית, נוף מדהים + 
מעלית-חניה, 5,700 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בלוין פנטהאוז 5 חד', חדש 
ומפואר, מיידי, 9,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בלעדי באהרון דב, 
דירת גג, 160 מ"ר, 
5 חדרים + גג גדול 

פתוח, מושקעת, חזית, 
ק"ג )ללא( + חניה 

צמודה, מיידי, 6,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)20-20(_____________________________________________

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

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

9,900 ש"ח. 
"חמד נכסים" 
053-3357316)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן, 
חדשה, 5 חדרים + 

מרפסת שמש, קומה 5 
+ מעלית, 4,500 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בבנין חדש בפ"כ! 
4 חדרים, חזית, סוכה 

ומעלית, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)20-20(_____________________________________________

 באזור עמק יזרעאל, 
4 חד', חדשה לגמרי 
מהקבלן + מיזוג + 

סורגים + חניה פרטית, 
רק 5,000 ש"ח 

לממושכת. "א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)20-20(_____________________________________________

 ברח' אברבנאל, דירה 
גדולה, משופצת ברמה גבוהה, 
מרווחת, קומה 3, 4,500 ש"ח, 

050-4154427)20-21(_____________________________________________

 בבלעדיות, ברחוב 
גניחובסקי 22, 3 חדרים, 65 

מ"ר, קומה שניה, עורפית 
ושקטה. דוד גרוס רי/מקס, 

050-4122744)20-20(_____________________________________________

 3 חדרים )90 מטר( 
מפוארים וגדולים ברחוב 

יהודית, ק"א, חזית, 3 
כ"א, 4,300 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בלעדי במוהליבר 
3חד'בבנין חדש ק"ב 

ממוזגת+מעלית 4,500 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בלעדי ברב קוק, 3.5 
חד', משופצת, ממוזגת, 

90 מ"ר, ק"ג, 3,700 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 ביהודית 3.5 חדרים 
ענקית 90 מ"ר חזית ק"א 

משופצת מיידי 4,400 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)20-21(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 3 חד', ק"ב, 
משופצת כחדשה + מרפסת, 

3,200 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)20-20(_____________________________________________

 באנילביץ 2.5 חד' + 
חצר פרטית, ממוזגת, מיקום 

מעולה, 3,500 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ל(054-5908821

 ליד העיריה, 35 מ"ר, קב', 
חזית, מרוהט לממושכת, 
מ- 1.6.18, 2,850 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ל(050-4161068

 באבוחצירא, 2.5 חד' 
גדולים, מאווררת, ממוזגת, 
מסורגת + מטבח חדש + 

גינה גדולה, 3,400 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ל(050-4127701

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"א, 
_____________________________________________)20-23(3,000 ש"ח, 054-4797080

 בסמטת רחל, 2.5 
חד', כ- 55 מ"ר, קומה 
ג', מתאימה לשותפים/
זו"צ, שמורה, מרווחת 

ומאווררת, 3,200 ש"ח. 
"חמד נכסים" ליאת

054-7413041)20-20(_____________________________________________

 באמרי חיים יח"ד לזוג, 
יפיפיה, חדשה, מרוהטת 

וממוזגת, קד' ללא + סוכה, 
_____________________________________________)20-23ל(052-7178480

 להשכרה יחידת דיור 
מרוהטת וממוזגת בקרית 

_____________________________________________)20-23(הרצוג. 050-2352359/4

 בגני-גד, יח"ד, 32, יפה 
מאוד, רק 2,200 ש"ח. נדל"ן-

_____________________________________________)20-20(הקריה, 050-3000121

 בוותיקה, 3 חד' ובנתניהו, 
ברמת הדר, 5 חדרים. 

רי/מקס - משה דסקל, 
050-5926021)20-20(_____________________________________________

 בדגל ראובן, 5 חד', ק"ב 
+ מעלית, מושקעת וממוזגת, 
3 שרותים + ארונות + חניה, 

_____________________________________________)20-21ל(050-5562866

 בחיים כהן/בן יהודה 4 
ח' + מעלית + חניה מקורה 
- דוד"ש + מזגנים - מיידית!! 

_____________________________________________)20-20(4500 ש' 050-4811122

 דירת 4 חד' מרווחת, 
מעלית וחניה, יהודה הנשיא 
בחזון עובדיה. FOX נדל"ן, 

050-6925400)20-20(_____________________________________________

 בכפר אברהם, 2.5 
חד', מטבח נפרד, אמבטיה 
ממוזגת, מצויינת לזוג צעיר. 
_____________________________________________)FOX)20-20 נדל"ן, 050-6925400

 דרושה דירה לקניה באזור 
המרכז והסביבה במחיר 

1,200,000 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(050-6651365

 דרוש להשכרה דירת חדר 
באזור זכרון מאיר 

לתקופת הקיץ 
_____________________________________________)20-21ח(054-8537490

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק / קרית 

_____________________________________________)20-21ח(הרצוג, לל"ת 052-7396092

 ברבי-עקיבא, הרב-קוק, 
חנות להשכרה, 20 מ"ר, חזית, 
4,500 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 למבינים! עסקה 
משתלמת, למכירה 

בבנין משרדים באזור 
בסר קרוב לב"ב משרד 

60 מ"ר, מחולק ל- 3 
חדרים, משופץ, תשואה 
של 3,000 ש"ח בחודש, 

אפשרות למימון של 
50%, 600,000 ש"ח, 

_____________________________________________)20-20(ללא תיווך, 03-6199323

 למבינים עסקה 
משתלמת בבנין משרדים 

קרוב לב"ב ע"י בסר, 
משרד 20 מ"ר, מושכר ב- 
1,000 ש"ח לחודש, חוזה 

לתווך ארוך, אפשרות 
למימון 50% רק 220,000 

ש"ח, ללא תיווך, 
03-6199323)20-20(_____________________________________________

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

 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, 
052-7613554)19-44(_____________________________________________

בני ברק

גליל מערבי

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

04-6987547 ,052-3771789)34-35/18(_____________________________________________

בר יוחאי

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-26/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-32(ומאובזרת, 052-5207326

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-32(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,04-9969141
052-8669090, בקרו באתר:

mikibs.co.il)12-14/19(_____________________________________________

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי + 

ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 
גדולה + ובריכה, 

052-2611920 ,054-5461450)10-10/19(_____________________________________________

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)17-28(לבעלז, 052-7118100

 מבחר וילות, צימרים 
ודירות נופש, בבר יוחאי, 

אור הגנוז, מירון והסביבה, 
למשפחות ולקבוצות, 

_____________________________________________)11-30ל(050-4105896

משרדים

 להשכרה בב"ב, 120 
מ"ר משרדים, 5 חד', 

_____________________________________________)45-48(ק"ב, 050-5257147 אבנר

מחסנים

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

מפוארים, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)13-39(עמדות עבודה, 050-7602600

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי, בריכה 

וטרמפולינה, 400 ש"ח ללילה, 
_____________________________________________)12-12/19ל(אפשרות לוילה, 050-4157897

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

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

 מחסן/מעבדה, מיידי 
ברח' הרצל ב"ב, 65 מ"ר, 

חדש! שירותים, ריצוף, תאורה, 
_____________________________________________)17-20ל(052-7127207

 ברשותנו מס' חנויות 
ומשרדים להשכרה בב"ב, 

_____________________________________________)17-22(לפרטים: 050-4195190

 וילה + בריכה לשמחות 
_____________________________________________)17-50(ולכל מטרה, 055-9278552

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-47/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/18(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

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

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-31(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

_____________________________________________)17-20/18(וחצר, 052-7703470

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

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-37/18(_____________________________________________

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

מרכזי, גישה לרכב, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7140101

 להשכרה משרד יפה 
ומטופח, 55 מ"ר, 2 חד', ק"א 
+ מטבחון ושירותים, במתחם 

BBC ב"ב, 2,800 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7631104

 צימר חדש מאובזר 
קומפלט, 2 חדרי שינה + סלון 

ומטבח, נוף מדהים, מחיר 
_____________________________________________)18-29(מוזל, 052-7648264

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-16/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

מבנים

 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(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 ברשותנו מס' חנויות 
ומשרדים להשכרה בב"ב, 

_____________________________________________)17-22(לפרטים: 050-4195190

 להשכרה: *בגאולה 20 
מ"ר + גלריה. *בר' עקיבא 

24 מ"ר, משופצת ומושקעת 
_____________________________________________)18-21ל(לל"ת, 050-2899019

בהזדמנות להשכרה

050-4115510
מקום מפואר וממוזג

חנות + ציוד מתאים 
לביגדי ילדים ונשים 

 חנות במרכז הסואן 
רבי עקיבא/סוקולוב, 35 
מ"ר, חזית עם שירותים, 

פרטים בתיווך אשכנזי, 
03-5791770)19-20(_____________________________________________

 חנות ברבי עקיבא 
פינת רח' ירושלים, 33 
מ"ר, משופצת, יפה, 
חזית, פרטים בתיווך 

_____________________________________________)19-20(אשכנזי, 03-5791770

 חנות באזור קוקה 
קולה, שטח 250 מ"ר, 

חזית, חדשה ויפה, 
מיידית, פרטים בתיווך 
_____________________________________________)19-20(אשכנזי, 03-5791770

 להשכרה מחסן 12 מ"ר 
בסוקולוב, גישה לרכב, חשמל 

_____________________________________________)19-22ל(ומים, 050-4163546

 להשכרה מחסן במתחם 
אוסם ב"ב, 6 מ"ר, רק 550 

_____________________________________________)19-20ל(ש"ח, 052-7696074

 יזם? עצמאי? במרכז 
אחים בב"ב, תהנה 

מסביבת עבודה חרדית, 
גברים בלבד! + שירותי 

משרד מלאים ברמה 
אחרת, החל מ- 990 ש"ח 
לחודש וללא התחייבות! 

_____________________________________________)19-22ל(1-700-705-507

 בפריים לוקיישן! 
למכירה והשכרה! 

חנויות, מבנים ומחסנים. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)20-20(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות 
חנות 21 מ +גלריה של 
21 מ, ברחוב רבי טרפון 
ליד רבי עקיבא מידי!! 

1,080,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)20-20(_____________________________________________

 להשכרה חנות במרכז 
ר"ע מתחם דובק 30 מטר 

5,500 שח 
R.B 20-20(052-6224648 תיווך(_____________________________________________

 בב"ב באזור אוסם 
להשכרה לביכנ"ס וכד', כ- 

200 מ"ר ק"ק. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)20-20(_____________________________________________

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי במרכז אלעד, מתאים 
למשרדים/טלמרקטינג ולכל 

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

 באזור קוקה-קולה קומת 
משרדים מפוארת, 450 מ"ר, 

2 מעליות. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)20-20(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם חניות. 
גישה להעמסה. במיקום מצוין. 

0522-656825)20-20(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-34/18(_____________________________________________

דימונה

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

050-4133082 ,050-4133098)27-28/18(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-28(טרמפולינה, 050-4017808

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

052-4481113 ,058-7736573)19-18/19(_____________________________________________



ב’-ד’  בסיון  תשע”ח  416-18/5/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-20/18(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)18-29(ריינר 052-3540874

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-02/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-20/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-46/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת 250 ש"ח ללילה, 

todatoda.co.il 055-6697474)51-51/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

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

_____________________________________________)37-51/18(נוף, 055-6678585

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 1,800 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)25-26/18(מים מהדרין. 054-5742965

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

ספסופה

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-39/18(_____________________________________________

נתניה

נהריה
 דירה מרוהטת ומרווחת 

למשפחה לתקופת הפסח, נוף 
_____________________________________________)07-30(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 וילות מפוארות וחדשות, 
4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות 

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-08/19(לביה"כ, 052-6460451

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-35ל(054-5726412

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת ח.פרטית 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-38(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-13/19(למירון, 050-2606535

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

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

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

_____________________________________________)48-22/18(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)50-50/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-19/19(_____________________________________________

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

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

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

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-35/18(_____________________________________________

מושב גורן

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

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

050-5236390 ,054-2515630)19-30(_____________________________________________

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

050-2565636)09-35(_____________________________________________

מגדל

 "הצימר במושבה" - 3 
יחידות מאובזרות כהלכה, 

בריכה + ג'קוזי עד 18 איש, 
_____________________________________________)10-22(הנחה לחתנים, 050-4121042

מירון

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

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

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

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-43/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-29/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-48/18(_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-29/18(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-39/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-21/18(לחורף, 050-4145161

יבניאל

 וילה + חצר משחקים 
+ דירות ארוח, מתאים 

למשפחות וגיבוש עד 30 איש, 
054-8470433 ,054-8450432)15-26(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-25/18(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-08/19(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

_____________________________________________)37-37/18(השקה!! 053-3128502

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-22/18(_____________________________________________

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-25/19(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-38/18(_____________________________________________

 סוויטה במרכז קרית 
שמואל, 7 דק' מהכינרת 
חדשה ומסודרת + ג'קוזי 

_____________________________________________)17-20ל(מתאים לזוג, 050-4100477

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-16/19(שבועי, 052-7638702

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-42(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

 דירת 3 חד' מרווחת, 
נוף מדהים לכינרת, לימים/

שבתות/חופשות במחיר 
מיוחד, לפרטים: 

058-7797817)18-21(_____________________________________________

 צימר יפה ביבניאל, מיקום 
מצוין, עד 6 אנשים, החל מ- 

_____________________________________________)18-29(350 ש"ח, 050-4102275

 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מאובזרות במרכז 
העיר וצמוד לחוף הים, 

מחירים מיוחדים,
_____________________________________________)18-21ל(054-6388082

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)18-21(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה, 
050-5990545)20-23(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-17/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-17/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)18-29(60 איש, 052-8860953

 10 מיטות, 5 חד', נוף 
מדהים לכינרת, רוגע מפנק, 

_____________________________________________)15-24ל(קרוב לרב קוק, 050-4124556

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי ארוח בטבריה, החל מ- 
150 ש"ח לאדם למינימום זוג.
בר השגה - נופש בהישג ידך, 

מבצעים מיוחדים לשבתות 
חתן וסמינרים, החל מ- 85 

ש"ח לאדם, ניתן להיכנס 
barasaga.co.il :19-23(לאתר(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-44(_____________________________________________

מצפה יריחו
 צימר "נופי הירדן" - 

בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739, 
050-2403750)19-30(_____________________________________________

 חדש בקרית שמואל, 
דירת נופש מפוארת, 3 חד' 

ברמה גבוהה מאוד, נוף מדהים 
_____________________________________________)20-23ל(לכינרת, 050-6285999

 צימרים יוקרתיים ברמה 
אירופאית לזוגות ומשפחות 

סמוך לכינרת, לפרטים: 
050-6377843)20-45(_____________________________________________

 במושבה מגדל, וילה 
מפוארת + יחידה, בריכה. 

לסופי שבוע. נופש משפחות. 
_____________________________________________)20-20(טל: 050-8743574

לימוד נהיגה

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

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

תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-21/18ל(052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

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

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 /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

יעוץ ועזרה

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-20(_____________________________________________

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

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

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

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

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, כפיתיות 
_____________________________________________)17-28(וכו', 052-7660908

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה, 052-4714818, 
050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

סובארו

מכירת רכבים

הסעות

השכרת רכב

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הלוואות ומשכנתאות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-45(_____________________________________________

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

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

_____________________________________________)01-01/19ל(בלבד! 052-4132855

הובלות

הוצאה לאור

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

 "נתיב" - השכרת רכב, 
120 ש"ח ליום לנהג 

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

03-726-726-0)08-08/19(_____________________________________________

אמבטיות

מוצרים 
ושירותים

 "זאב אמבטיות" -
לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

מאזדה

 שלומי הובלות ומשלוחים 
לכל חלקי הארץ, קווי שליחיות 

יום יומי ב"ב, אלעד, חדרה 
_____________________________________________)16-27(ונתניה, 050-3275056

סאניונג

 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 הלוואות לעסקים בתנאים 
מצויינים מגוון אפשרויות 
לפיתוח/הקמה/ופעילות 

שותפת, לפרטים: 
052-6584473)17-20(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

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

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

 מאזדה 5, 82,000 קמ', 
שנת 2011, מצב מצוין, 

שמורה, גמיש, 050-4448665, 
_____________________________________________)18-22ל(053-5579384

 אימפרזה 2007 שניה 
177,00 קמ', מצוינת שמורה, 

טסט לשנה, 11,000 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(055-6780082

 קריאה בכף היד ע"פ 
האר"י, בנושא זיווג, הריון, מה 

_____________________________________________)18-25(מעכב, 054-7396312

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

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-22/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

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

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

058-3245275/2/4)18-19/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-25/18(קבוצות, 058-7506090

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

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

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

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

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

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

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)29-30/18(_____________________________________________

רמת הגולן

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-26/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-47/18(_____________________________________________

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-26/18(_____________________________________________

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-34ל(מושיק, 055-6662393

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 
+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 

_____________________________________________)10-22(אבי, 054-4623705

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-42(_____________________________________________

 4 חד' + מרפסת, כניסה 
פרטית, לשבתות קיץ ובין 
הזמנים, 058-3238889, 

_____________________________________________)17-32ל(054-8436149

 לשבועות ולשבתות, 
דירת 5 חד', במאור חיים 

חדשה, יפהפיה ונוחה, מרווחת 
וממוזגת, קומת כניסה + 

_____________________________________________)17-20(מרפסת, 058-3249856

רמת מגשימים
 וילה חדשה ענקית, 10 

חדרי שניה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 
_____________________________________________)17-28(נפרדת בישוב, 050-9303353

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
_____________________________________________)18-27ל(052-7113937

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג, לקבוצות 
מ- 15 עד 100 איש, 

050-4250702/3)18-29(_____________________________________________

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, באיכות! 

אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)19-30(_____________________________________________

 סאנגיונג רודיוס 2011 
שלישית 7 מקומות מרווח 

חסכוני, מטופל, 
_____________________________________________)19-22ל(050-8834873

טכנאי מחשבים
 טכנאי מחשבים - טיפול 

בכל בעיות המחשב, התקנות, 
שידרוגים, תוכנות ומשחקים, 

_____________________________________________)19-22ל(055-6651237

 אבחון אישיות דרך חוש 
הריח למבוגרים וילדים כולל 
המלצות, ויעוץ לגבי עבודה, 

חינוך, זוגיות והתפתחות 
אישית, דיוק גבוה במיוחד. 
_____________________________________________)19-26(יהודית גרוס, 055-6786818

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-45(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)20-45ל(_____________________________________________

 "אתנחתא בעתיקה" 
- חדרי אירוח באווירה אחרת, 

מרפסת נוף, עד 13 איש,
052-8785596 ,052-8785591)20-31(_____________________________________________

 יחידה יפיפיה לשבתות 
וחגים בלב העתיקה לזוגות/

משפחה נוף להרים.
054-5259470)20-23(_____________________________________________

 באביב השכרת רכב, 
מבחר רכבים למכירה עד 
18 תשלומים, ללא ריבית 

_____________________________________________)20-33ל(ומקדמה, 03-5790909

קיה
 קאיה קרניבל 2007 

בנזין 165,000 ק'מ מטופלת, 
שמורה, 30,000 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ל(050-6290888

בריאות
 טחורים ופיסורה - 

התרופה המרפאה לחלוטין 
- והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, 050-6882047, 
02-5822586)20-32(_____________________________________________

 רכב על 6 מקומות - חדש 
- 2017, לכל רחבי הארץ, 

053-3148062)20-32(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-26/18(_____________________________________________
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-32(מחדש, 054-4543701

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-32/18(הלקוח, 054-2821847

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-29/18(לחתונות 0525-778544

שידוכים

 ממשיכים בגדול!! 
"שידוכי המרכז" - שידוכים 

לחרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 

חסידים לטאים, ספרדים 
ופרק ב', שדכן מקצועי עם 

המון הצעות. 054-8422105 
03-6189388)13-39(_____________________________________________

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-01/19ל(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)39-37/18(_____________________________________________

צילום

אבידות

 שידוכים "הרי את" - שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב', חרדים וחוזרים בתשובה, 

052-3245153)12-38(_____________________________________________

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)29-30/18(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

 ,053-6200064
054-5251530)09-35(_____________________________________________

 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)09-44(_____________________________________________

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

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

_____________________________________________)16-23(סמינרים, 052-3245153

 
 

058-3233987

גמ“ח תרופות ומוצרים

טיפות הפלא - בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

כשרות מהודרת

שלמות הבית פתרונות מעולים!•

ברשיון משרד הבריאות

מקלות ב. •

רפואה משלימה

 אברך חרדי מוסמך עושה 
מסאז'ים רפואיים וקלאסים, 

בבני-ברק, לגברים בלבד! 
_____________________________________________)19-22(יחזקאל, 052-7122279

 נמצאה שקית בגדים 
חדשים לפני פסח שנפלה 

_____________________________________________)19-20ח(מאופנוע בב"ב, 052-7108573

 נמצאו בחנות "ברמן" 
בבני-ברק, רח' ר' עקיבא 54, 

משקפי ראיה עם מסגרת 
שחורה ופס זהב, לפרטים: 

_____________________________________________)19-20ח(053-3101666

 לפני כחדוש וחצי נאבדו 
תפילין חדשות )רש"י( ע"ש 

_____________________________________________)19-20ל(דוד, 050-4141776

 נמצאה טבעת ביום 
חמישי לג' בעומר באוטובוס 

ממירון לב"ב - אגד, 
_____________________________________________)19-20ל(052-7157122

 דרוש בתרומה אורגן ללא 
_____________________________________________)19-20ח(עלות, 054-8414412

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה, 

_____________________________________________)19-20ח(052-3595314

 דרוש תורם לצורך הדפסת 
והוצאת ספרים. 

_____________________________________________)19-20ח(ישראל, 054-8539997

 דרוש מקפיא או מקרר 
קטן לאברך בתרומה/מחיר 

_____________________________________________)19-20ח(סמלי, 054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)19-20ח(תורה, 052-7396092

 לישיבה בבת ים דרוש 
בתרומה תנור + גז, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7189933

לימוד שפות
 החל מחודש אייר יפתח 

אי"ה בב"ב קורס אינטנסיבי 
לנשים ובנות ללימוד שפת 

האידיש! לפרטים: 
053-3100975 ,03-5706256)18-21(_____________________________________________

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

בר מצווה/חינה - 900 ש"ח, 
052-8510980)20-32(_____________________________________________

 מומחה בכל סוגי המאסז' 
+ אבחון נפשי ורגשי לגברים 

_____________________________________________)20-20(וילדים, לתיאום, 054-8449423

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

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 
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תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

תינוקות

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

ריהוט

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 ארונות מטבח כולל שיש 
6 מ"ר + עליון במצב מצוין 

_____________________________________________)18-21(בב"ב, 053-3100605

 כורסת הריקליין בז'/מוקה 
כחדשה באחריות, 2,000 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ל(050-4187800

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידי יום, 050-5274348, 
03-6884123)19-22(_____________________________________________

 "אסתוש" מכירה 
של ה.אישית, פיג'מות, 
כותנות ומטפחות, ברח' 

ביאליק 9 בבני-ברק, ימים 
א' ב' וד', בנין השעות 

 ,20:00-22:00
052-7133153)19-22(_____________________________________________

 נמצאו משקפי שמש 
במתחם הבורסה בר"ג 

_____________________________________________)20-21ח(053-3124448

 אבד צמיד קשיח משובץ 
לפני חצי שנה בב"ב 

_____________________________________________)20-21ח(053-3124448

 נמצא מטען נייד ביום לג' 
_____________________________________________)20-21ח(בעומר במירון, 052-7161414

 נמצא סכום כסף לפני 
פסח ברח' השומר בב"ב, 

_____________________________________________)20-21ח(054-8450355

 נמצאו משקפים באוטובוס 
מירושלים לב"ב, אפשר 

לקבלם ע"פ סימנים, 
054-8519435)20-20(_____________________________________________

 אבדה בחנוכה טבעת זהב 
_____________________________________________)19-20ח(באזור בני-ברק, 054-8435331

 דרושה בתרומה עגלת 
טיולון במצב מצוין, למשפחת 

אברך בבני-ברק, 
_____________________________________________)20-21ח(052-7616750

 דרושה בתרומה ספה 
במצב מצוין למשפחת אברך 

_____________________________________________)20-21ח(בבני-ברק, 050-4167987

 לזוג צעיר דרוש בתרומה 
תנור במצב מצוין בירושלים, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4160457

 מחפש לקנות אוסף עטים 
_____________________________________________)20-21ח(ישנים נובעים, 058-7648702

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)20-21ח(חילוף, 050-6651365

 מעוניינים באופנים לגיל 
4 במחיר סמלי בבני-ברק, 

_____________________________________________)20-21ח(054-8437747

 דרוש פל' נוקיה 208 כשר 
לקניה עד 250 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7190054

 מעונין לקנות אופניים 
חשמליות במצב טוב בשעות 

_____________________________________________)20-21ח(הערב 052-7671681

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי\תרומה 

_____________________________________________)20-21ח(052-3595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תישמח לקבלו 
_____________________________________________)20-21ח(054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך

_____________________________________________))20-21ח(052-7396092

 דרוש מיני בר לישיבה 
_____________________________________________)20-21ח(במחיר סמלי, 054-8591418

 בירושלים מקפיא טוב 6 
מגירות 450 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-6256846

 בירושלים מייבש כביסה 
כחדש 8 ק"ג 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-6256846

 מזגן ג'וניור מצב מצוין 300 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 050-6776841

 מחשב נייח XP במצב 
_____________________________________________)20-21ח(מצוין 150 ש"ח 052-2421622

 מסך דק למחשב 180 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-2421622

 מצנן נייד תריסים 
מתכווננים אפשרות לקרח + 
טיימר מצב מצוין 150 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-7651383

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טרה בייט 230 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-7651383

 טאבלט איכותי 10 אינץ' 
חדש כולל נרתיק 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-7561146

DVD  נייד 9 אינץ 
כולל שלט, אוזניות, מטען 

לרכב+תיק 250 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-7561146

 מיקרוגל מצויין בשרי 190 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 050-9089110

 מציאה - מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' - כחדש 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח לפרטים 054-8453370

 מיחם חשמלי לשב"ק 
8 ליטר עם הקופסא )היה 

בשימוש 3 פעמים( 110 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(בירושלים 052-7690080

 מדיח כלים  
BLOMBERG במצב מעולה 
במחיר נוח במיוחד )בני ברק( 

_____________________________________________)20-21ח(450 ש"ח בלבד 054-7216671

 טוסטר אובן )היה בשימוש 
פסח אחד( כשר לפסח כחדש 

לגמרי, רק 120 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(050-3329999

 מקרר אמקור במצב תקין 
לגמרי 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-9340317

 3 גופי תאורה - נורות 
_____________________________________________)20-21ח(הלוגן 100 ש"ח 052-3463482

 שלט חדש דגם 
ZM9067N מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 טאבלט חדש באריזה עם 
אחריות 170 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-8542205

 מחשב שולחני 
מצוין+תוכנות ללא תקלות 

בהזמנות 400 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(053-3346080

 מיקסר קנווד מיגור כל 
החלקים + מטחנת בשר 400 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-2437292

 שואב אבק רובוטי חדש 
בקופסא 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(053-3121020

 מצלמת ניקון מעולה 
תקלה בתריס סגירה 150ש"ח 

+ מטען 
_____________________________________________)20-21ח(053-3121020

 שואב אבק חזק ומצויין 
110 שח בלבד בהזמנות 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 כיריים גז הצתה 
אלקטרונית 140 שח בלבד 

_____________________________________________)20-21ח("סאואטר" 052-5737813

 מקרר קטן לרכב מצוין 
לטיולים 250 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-2252171

 מכונית ממונעת מתאימה 
לנהיגה עצמאית של ילד קטן 

_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 054-4980062

 גיטרה חשמלית גונסון. 
רמקול מוגבר. סאז תורכי 350 

_____________________________________________)20-21ח(שח 052-2913522 משה

 מיחם שבת לימה 5 ליטר 
_____________________________________________)20-21ח(תקין 130 ש"ח 052-7169771

 מכונת תספורת בראון 
HC5050. שתי חלקים חדשים 

_____________________________________________)20-21ח(25 ש"ח 052-7169771

 מיקרוגל יד שניה של 
pilot מצויין כמו חדש- בשרי 

_____________________________________________)20-21ח(רק ב 100 ש"ח 054-8452961

 מחליק שיער טוב וחזק רק 
_____________________________________________)20-21ח(ב- 25 ש"ח 054-8452961

 כבלים להתנעה 600 
אמפר 2.5 מ' כחדשים 50 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-3463482

 MP3 רדיו דיסק מקורי 
לרכב מזדה 3 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-8412903

 פלש למצלמה 150 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-8412903

 מקרר אמקור במצב 
מעולה! 500 שח  

_____________________________________________)20-21ח(053-9946517

 מקרר מקפיא עליון 
סמסונג עובד מצוין 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-3979201

 מטען ובטריה של מצלמת 
פוג'י בייתית, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(058-3245685

 חלקים למגהץ קיטור 
טאפל, 420 גרם, 

_____________________________________________)20-21ח(058-3245685

 רדיאטור 8 צלעות/מכשיר 
אנילציה קטן 100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7612293

 מכשיר אדים קרים - 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 052-7612293

 למסירה בחינם מכונת 
כביסה דגם קונסטרוקטה 
עובדת טוב, פתח-תקוה, 

_____________________________________________)20-21ח(052-3946733

 קצבים מיוחדים לאורגניות 
 pax4-pa600 קורג לדגמים

_____________________________________________)20-21ח(ליחידה, 053-3136982

 מציאה, נברשת 
קריסטלית יפיפיה בהזדמנות, 

בב"ב, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(050-4110991

 מדיח כלים גדול כחדש 
_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח טל: 03-6196572

 שואב אבק חזק ומצויין 
110 ש"ח בלבד בהזדמנות 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

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

_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח 052-7396092

 כיריים גז מצב מעולה 
130 ש"ח בלבד
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 מקרר מצב מצויין 500 
שח בלבד 052-5737813 

_____________________________________________)20-21ח(בני ברק

 שואב אבק חזק ומצויין 
110 שח בלבד בהזדמנות 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 תנור חד תאי בילדאין 
איטלקי-מכני מעולה+אחריות 

_____________________________________________)20-21ח(450 ש"ח 054-4514210

 אורגן ימאהה דגם 
.PSR-240

.PSR-150 אורגן ימאהה דגם
_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח 054-2252171

 מיטת עץ מלא + אמבט 
לתינוק, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-8380655

 ארון 3 דלתות, 500 ש"ח, 
גמיש, פורמיקה, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7612293

 ספריה כפולה לחדר ילדים, 
מצב מעולה, כחדשה, 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 050-7428764

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)20-21ח(499 ש"ח, 054-4783220

 שולחן כתיבה לסת"ם, 
מצב מצוין במחיר 350 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(טל': 054-8459012

 שידת איפור עם מראה, 
כחדשה מעץ מלא, 300 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(גמיש, 050-4131550

 כסאות גבוהים מרופדים 
כחדשים, רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(פלאפון: 050-9089110

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

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 כורסת לובי במצב מצוין 
)וונגה(, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(03-5781470

 2 כורסאות ישיבה ושולחן 
)מתכת(, חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)20-21ח(כ"א, 03-5781470

 למסירה מספר ארונות 
מטבח בבני-ברק, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7616750

 שולחן פינת אוכל נפתח 
_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח בלבד 0525737813

 מדפים "כתר" גדולים 
פלסטיק חזק ויציב 110 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 ספה עור מצב מצויין 260 
ש"ח בלבד

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות 100 שח בלבד 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 ספה עור מצב מצויין 260 
_____________________________________________)20-21ח(שח בלבד 052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
_____________________________________________)20-21ח(120 שח בלבד 052-5737813

 כורסא איכותית ונוחה 130 
_____________________________________________)20-21ח(שח בלבד 052-5737813

 מזרון שינה מצב מעולה 
רק 90 שח נוח ואיכותי 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 כורסא איכותית ונוחה 120 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 חדר שינה 2 מיטות 
נפרדות 380 ש"ח בלבד

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים כולל מזרון במחיר 140 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 מזרון יחיד 60 ש"ח מצב 
אורטופדי מצויין בני ברק

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 כורסא איכותית ונוחה 120 
_____________________________________________)20-21ח(שח בלבד 052-5737813

 7 ויטרינות זכוכית כהה 
גודל 103*2.25 למרפסת 

כחדש במחיר מציאה 
_____________________________________________)20-21ח(054-4514210

 מציאה! ספה פינתית 3 
חלקים מעור אמיתי אלגנטית 

מצב טוב 500 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4514210

 מיטת טיפולים ומסאג' 
מסיבית, מתכווננת 

ומתרוממת במצב טוב 650 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 02-5868095

 מיטה זוגית מעץ מלא 
גודל 1.40*1.90 חדשה, 
מגירות ואיחסון+ מיזרן 

אורתופדי 500 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4980062

 שולחן + 6/8 כסאות, 
אפשרות לשולחן או כיסאות 

לבד. *ספה מעור איטלקי, 
3+2, שנה בשימוש, 

_____________________________________________)20-23ח(052-4227714

 עגלת שכיבה מאמס 
פאפס במצב מצויין בז', 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 050-4177471

 מיטת עץ מלא + אמבט 
לתינוק, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-8380655

 עגלת בוגבו קמיליון 3, 
כחדשה, אמבטיה + טיולון + 
כיסוי גשם מקורי, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172778

 משאבת אוונט ידני, 
חדשה, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7676969

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה, צבע שמנת 

במחיר 500 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(052-3073826

 עגלה לתינוק כמעט 
חדשה, חב' BIBA, צבע 

סגול/שחור, גלגלים גדולים, 
_____________________________________________)20-21ח(250 ש"ח, 03-9307308

 ABC מציאה עגלת דיזיין 
אמבטיה וטיולון, שחורה ויפה, 

_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח, 058-3245685

 עגלת אנגלזינה במצב 
טוב, צבע תכלת, 500 ש"ח 

בהזדמנות, פ"ת, 
_____________________________________________)20-21ח(052-8833975

 מטרנות ללא שלבים, 
מהדרין, 40 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4110991

 טיולון תאומים של חברת 
אייה בייבי 250 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-35395314

 טיולון אינפינטי 120 שח 
בלבד מצב מצויין 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 שידת החתלה מגירות 
חזקות ומצב חדש 220 שח 

_____________________________________________)20-21ח(בלבד 052-5737813

 מיטת תינוק + עגלת 
אמבטייה "צ'יקו" כל דבר 

180 שח בלבד 
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
 maxi cosi חברת

_____________________________________________)20-21ח(80 ש"ח 054-5385013 ב"ב

 עגלת פג במצב טוב צבע 
סגול בהיר פ"ת 500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-8833975

 תיק לעגלה צבע אפור 
כחדש 100 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-8833975

 טיולון איכותי "אינפיטי" 
כמו חדש 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 מיטת תינוק + עגלת 
אמבטיה "צ'יקו" כל דבר 

200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק כולל כל החלקים, 

_____________________________________________)20-21ח(תקין 150 ש"ח 052-7169771

 מטרנה חלבית ללא 
שלבים 700 ג' סגור תוקף 

ארוך 3 ב 100 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(052-7169771

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק כולל כל החלקים, 

_____________________________________________)20-21ח(תקין 150 ש"ח 052-7169771

 כורסת נדנדה להנקה, 
_____________________________________________)20-23ח(052-4227714

 עגלת בוגבו במצב טוב 
דרוש תיקון 500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-7676856

 סימילאק 900 גר', שלב 
1 ושלב 2, במחיר שווה - 60 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-8410051

 משאבת חלב חדשה 
 ,Rel bob באריזה דו צדדית
_____________________________________________)20-21ח(רק 200 ש"ח, 058-3245685

 לול פלסטיק מצב מצוין, 
מזרון וגלגלים חדשים 
בבני-ברק, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7655653/2

 כסא אוכל לתינוק, 60 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 058-3245685

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה ב 250 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-2421622

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי s3 חזק במיוחד 

מהקופסא 99 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4783220

 סמרטפון דור 3 שני 
כרטיסי סים 250 שקל 

_____________________________________________)20-21ח(054-8484675

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GCE-5933 ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-7966786

 5 פנימיות מידה 20 
לאופניים חשמליות ב- 50 שח 

_____________________________________________)20-21ח(058-3243140

 bmx 14 אופני הילוכים 
_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח 054-5385013 ב"ב

 מזוודה מצויינת וחזקה 
70 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 שעון סייקו צלילה 200 מ' 
אוטומטי כחדש 

_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח 052-7671681

 אופניים מתקפלות 
כחדשות בהזדמנות מגיל 8 

400 ש"ח גמיש פ"ת
_____________________________________________)20-21ח(052-8833975

 חליפות לבנים לחג 3 
חלקים כחדות בהזדמנות 
)בכמה צבעים( 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-8833975

 שטר 20 ש"ח 60 שנה 
למדינת ישראל ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(050-4135223

 נעלי עבודה לגבר חברת  
redba-tk מידה 8 חדש 

באריזה 500 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-8427600

 אקוריום )סדק קל( 50 
ס"מ כולל הכל 200 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-8427600

 תחפושת משה רבנו חדש 
באריזה מידה 4 40 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-7676856

 אדניות, עצי נוי, כלובים 
לציפורים, ויטמינים, אוכל 

לתוכים 8 שח לקילו 
_____________________________________________)20-21ח(054-8412903

 אופניים לילדים 
מידה 14,16 100 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-7676806

 אדניות גדולות מפלסטיק 
_____________________________________________)20-21ח(10ש"ח כ"א 052-7676556

 כל החומר הלימודי הדרוש          
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)20-21ח(100 ש"ח 052-3463482

 מעיל צמר חדש מס' 42 
_____________________________________________)20-21ח(200 ש"ח 050-4131038

 חלון חדש מס' 42, 
_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 050-4131038

 עליונית פייטים שחורה 
זהב נשים מס' 40, 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(058-3289108

 שטר של 20 ש"ח עם 
כיתוב 60 שנה למדינת ישראל 

_____________________________________________)20-21ח(058-4160244

 מזוודה מצויינת וחזקה 
70 שח בלבד 
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב-100 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(052-7966786

 2 כיורים מנירוסטה 
למטבח כל אחד 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-7672268

 נעלי אולסטאר חדשות 
בצבע שחור\לבן מידה 40 

בהזדמנות 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)20-21ח(050-8683340

 תריס גלילה מאלומיניום כ 
2.60 מ' על 2 מ' כחדש - לא 

היה בשימוש 300 ש"ח תא 
_____________________________________________)20-21ח(קולי 02-5868095

 מדף לדלת מקרר 
 AT:560 לבקבוקים" לאמקור"

אפילו תמורת תשלום! 
_____________________________________________)20-21ח(02-5868095

 BMX אופניים לילדים 
במצב מצויין 150 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-9340317



ב’-ד’ בסיון  תשע”ח  616-18/5/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 תיק צד שחור קשיח 
גדול, יפה וקלאסי מחולקת 
ומסודרת, חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-7169771

 סוכת ברזלים הייתה 
בשימוש רק פעם אחת 

נפתחת 4*4 רק ב-200 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-8452961

 מטפחות יד שניה חדשות 
ממש מהממות מתאימות 

לאירועים רק 100 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-8452961

 אופניים כושר חזקים רק ב 
_____________________________________________)20-21ח(100- ש"ח 054-8452961

 מציאה! קופסאות איחסון 
)פלסטיק קשיח( יפיפיות כולל 

_____________________________________________)20-21ח(מכסה, נייד: 052-3073826

 תיק למחשב נייד, 50 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 058-3245685

 אופני BMX גדולות 
חדשות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(058-3245685

 מעיל עם פרווה יפה, 150 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 052-7612293

 תיק שחור יפה לאישה, 
חדשה + ארנק, 128 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7612293

 קסדת ילדה הלו קיטי ורוד, 
_____________________________________________)20-21ח(30 ש"ח, 03-5781470

 15 כרכים של "יתד שלנו" 
כחדש, 100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7616750

 נעלי סאקוני שחור גברים, 
39, חדש באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(053-3124448

 זיכוי ע"ס 400 ש"ח לקניה 
בחנות אופניים בב"ב ב- 370, 

_____________________________________________)20-21ח(055-6786451

 למסירה בגדים לילדה עד 
גיל 4, באזור ר"ג, 

_____________________________________________)20-21ח(054-5920011

 בירושלים, פראק חתנים 
חדש באריזה, מידה 42, 350 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-8415306

 בירושלים-ק.ספר, שלוש 
שמלות ערב מקסי מהממות, 

בהירות, 400 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)20-21ח(054-8415306

 וילונות חוטים לבן נצנץ 
מהמם, זוג ב- 40 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4110991

 קסדה מקצועית ואיכותית 
לאופנוע לילד כחדשה לגמרי 

_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 050-3329999

 בושם לגבר טוסקני חדש 
לגמרי 100 מ"ל רק 170 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-3329999

 מנעול הגה כחדש 
+ 2 מפתחות 80 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(0533121020

 מזוודה מצויינת וחזקה 70 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח בלבד 0525737813

 אופני הילוכים )הרים( 
לנערים מידה 24" במצב 

מצוין! 350 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(050-9340317

 תלת אופן עם מוט לילד 
קטן 80 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-4980062

 כלוב גדול ויפה לציפורים 
עם מגש נשלף ויפה 120 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(תא קולי 02-5868095

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 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-38/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-24/18(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)52-08(משרה 9988

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

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

 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

קו עיתונות דתית / 8158466 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

 מעונין בכנסה נוספת? 
לחברת שיווק דרושים 

עובדים רציניים ואחראים, 
אין צורך בניסיון קודם, 

053-4210898)11-23(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)18-21ל(050-5245338

 דרוש עובד חרוץ למיזוג 
אוויר, עבודה קבועה באזור 

המרכז, תנאים טובים, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7236748

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

052-7626309/10

למעון חרדי 
בשיכון ה‘ בני ברק

למ. מלאה כיתת בוגרים

דרושה 
מטפלת מצויינת

 מנהל/ת חנות,
קופאים/ות ועובדים/ות 

כלליים, לרשת מזון בב"ב, 
עבודה במשמרות, שכר 

_____________________________________________)17-20(ותנאים מעולים 052-7582183

 דרושות גננות וסייעות, 
אוהבות, מחבקות ומסורות, 
לגן בפ"ת, 050-5636364, 

_____________________________________________)16-27(מיידי

 לפנימיה חרדית לבנות 
בפ"ת, דרושות מדריכות 
חינוכיות ועובדת מטבח, 

לפרטים: 03-6148211, קו"ח:
po@shtilim.org)19-22ל(_____________________________________________

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)16-27(_____________________________________________

 לאולטרה קופי בב"ב, 
דרוש/ה עובד/ת, ידע 

במחשבים חובה, גרפיקה 
יתרון לשעות 17:00-22:00, 

_____________________________________________)17-20ל(050-7620118

 לחברה לשיווק מוסדי 
באזור ב"ב, דרוש נהג חלוקה 

לדוקאטו, קו"ח למייל: 
gmail.com@9721185)17-20(_____________________________________________

 לחנות אופטיקה, דרושים/
ות אנשי/ות מכירות לעבודה 

במשמרות, קו"ח לפקס: 
03-6189930, במייל:

drushimoptic@gmail.com)17-20ל(_____________________________________________

 דרושה גננת למשרה 
מלאה לשנה הבאה לגן 

_____________________________________________)18-21(בשכונת בבלי, 052-5456295

 למסיעי כל גיל
דרושים/ות 

נהג/ת אוטובוס מגוש דן
לעבודה קבועה 
45 ש"ח לשעה

טלפון: 03-6197717

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. משמרת ערב: 

052-5540334)18-13/19(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בב"ב, 
דרושה מזכירה אחראית 

ונמרצת בין השעות 
8:00-20:00, לפרטים: 

054-5424005)18-20(_____________________________________________

 לחנות טמבור בת"א, דרוש 
שליח אחראי, למשרה מלאה, 
_____________________________________________)18-21ל(03-5100899, 053-5223828

 אין לך אפשרות לתת 
עוד שעות? מכירת מוצרים 

מהבית, רווחי מאוד, 
052-7661565)18-29(_____________________________________________

 ליוע"מ בפ"ת, מנהח"ש, 
סוג 3, נסיון בחשבשבת, 

מיכפל, וורד, קו"ח ל: 
ml2460@partner.net.il)18-21ל(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ ומנוסה, 

052-7121858)18-21(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
מ.מלאה/חלקית, אווירה טובה, 

052-7121521)18-21(_____________________________________________

 דרוש נהג מחסנאי לרשת 
בית המיזוג ב"ב, רשיון משנת 

2007/ג', קו"ח ל:
bnebrak@rafiandrafi.co.il

_____________________________________________)17-20(טל': 03-5416602/3

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאלים מעולים, 
050-6857584)17-20(_____________________________________________

 למשרד רואה חשבון 
במתחם בסר המתמחה במתן 

שירותם לעמותות ורשיויות 
מקומיות, דרוה רואת חשבון 
עם נסיון בתחום, קו"ח למייל:

ZY@ZYCPA.CO.IL
_____________________________________________)18-21(או לפקס: 03-6183345

 למאפיה בפ"ת דרושים 
עובדי אריזה/ליקוט משעות 
הצהרים, מלאה/חלקית, 5 
_____________________________________________)18-21(ימים בשבוע, 054-7708222

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

קו עיתונות דתית / 8167861 /

לשוק סיטונאי בירושלים דרושים/ות

052-8522495
מעל שנה רשיון - חובה 

לשעות הבוקר המוקדמות. מיידי!

• נהג/ת חלוקה
• מחסנאי/ת

רשיון ב' / ג' / 4 טון

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)19-22(_____________________________________________

 עובד נקיון לשעות הלילה 
לישיבה בת"א, שכר נאה, 

_____________________________________________)19-22ל(לפרטים: 050-4195145

 דרוש/ה מוכר/ת 
סטייליסט/ית להלבשת אופנה 

עילית לגברים, תנאים ושכר 
מעולים, בבני-ברק, 

050-6964424)19-22(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)19-22(_____________________________________________

 דרוש מלגזן צעיר ונמרץ 
לעבודה בב"ב, נסיון חובה, 

עדיפות למגורים, ב"ב,
_____________________________________________)19-22ל(03-5709972

 למשרד עו"ד דתי בפ"ת, 
דרושה מזכירה קבועה! 

מיידי! קו"ח: 
office@hmb-law.co.il)19-22(_____________________________________________

 למעון בת"א דרושה סייעת 
לגננת למשרה מלאה + מ"מ, 

תנאים מעולים. אודליה, 
_____________________________________________)19-20ל(050-40188034

 למעון פרטי בג.שמואל, 
דרושה מטפלת עם נסיון. 

_____________________________________________)19-22ל(ניקול, 050-7250631

 דרושה גננת/מטפלת 
עם נסיון לשנה הבאה, 
לפעוטון בוגרים, תנאים 

מעולים! צוות חרדי, 
_____________________________________________)19-22(אסתר - 052-8750036

 לחנות טקסטיל בב"ב, 
דרושה מוכרת לשעות אחה"צ 

_____________________________________________)19-20(וימי שישי, 050-4119104

 לחברה פיננסית 
דרושה תותחית מכירות 
לתאום פגישות עסקיות 

ותגמול הולם, 
052-8884977

devorab@geva1.co.il)19-22ל(_____________________________________________

 דרושה בחורה/אישה 
לשמירה על נערה עם בעיות 

רגשיות בשעות הצהריים/ערב, 
_____________________________________________)19-20ח(054-8121258

 למוסד חינוכי דרושה 
מזכירה, ראש גדול, ידע 

בתוכנות האופיס, ק"ח למייל: 
attix36@gmail.com)19-19(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאימים, 
 ,052-6391018
052-3391017)19-22(_____________________________________________

 מורות לביה"ס יסודי 
ספרדי במרכז, נסיון מוכח 
חובה, ריכוז חשבון, ריכוז 

אנגלית, מורות מ"מ, 
מטפחת בלבד. קו"ח:
MORAKOROT@

GMAIL.COM)19-22(_____________________________________________

 למטבח למזון קר 
בב"ב, דרוש עובד רציני 

מ- 4:00 בבוקר, שכר טוב 
למתאימים, 

055-9474416)19-22(_____________________________________________

 לרשת שוק העיר ב"ב 
דרושים קופאים/יות עבודה 
במשמרות, תנאים טובים 
_____________________________________________)19-22(למתאימים, 050-4144808

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית/בישול, נסיון רב, המלצות 

ותק שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 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

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7633316

 אדם מנוסה אחראי ומסור 
מעונין לעבוד בנקיון, 

055-3348860)16-23(_____________________________________________

 מעונין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה במוסד שיקומי/

פנוי להצעות נוספות, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 אדם מסור ואחראי, מעונין 
_____________________________________________)17-25(לעבוד בניקיון, 055-6672036

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 לגן חובה בפ"ת סייעת
13:00-16:00/17:00

החל מה-12/06 תנאים טובים, 
אפשרות לקידום בהמשך 

050-7877853)20-21(_____________________________________________

דרושות: 
לצהרון 

תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

בצפון ת“א 

 לקופת חולים בירושלים 
מזכיר\ה רפואי\ת, אפשרות 

גם ללא תעודה של מזכירות 
רפואית, שעות נוחות. קריירה 

072-22-222-62)20-20(_____________________________________________

 למרכז רפואי קטן באיזור 
בני-ברק פקיד\ה לזימון תורים, 

שעות נוחות, 7,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20(קריירה 072-22-222-62

 פקיד\ה לעבודה מהבית 
לתיאום פגישות, 2-3 ביום, 50 

ש"ח לשעה. קריירה 
072-22-222-62)20-20(_____________________________________________

 לרשת מעונות 
בק. הרצוג דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית. תנאים טובים 

054-4499177)20-23(_____________________________________________

 דרושים עובדים וקושרים 
לשמעיה ***להשכרה דירת 2 

_____________________________________________)20-23ל(חד' בבית וגן 052-6242872

 לעבודה תפעולית בעולם 
הפנסיה דרושה מנהלת 

חשבונות מתחילה למשרה 
מלאה בפ"ת סביבה חרדית. 

קו"ח למייל 
office@malam-gemel.

com
_____________________________________________)20-23(או לפקס 03-9205309

 לגן מיוחד במינו בראש 
העין, דרושות נשות צוות 

חרוצות ואוהבות 
052-5634920)20-23(_____________________________________________

 גזרן למפעל כיפות בין 
השעות 15:30-21:00, הדרכה 

במקום, להתקשר 9.00-13:00, 
_____________________________________________)20-21ל(03-5781152

 לקונדוטוריה בגאולה 
דרושים: *מנהלים *מוכרים 

*עובדי יצור מעל גיל 24, 
ת.טובים למתאימים, 

053-313344)20-22(_____________________________________________

 עוזרת מנה"ח למשרה 
חלקית, אנגלית גבוהה, ר"ג 

אזור הבורסה, קוח:
lironk@financemagnates.com)20-23ל(_____________________________________________

 דרושה מוכרת לחנות 
בב"ב לעבודה במשמרות, 
אפשרות למשמרות בוקר, 

_____________________________________________)20-21ל(052-4497222

 דרוש לישיבה בברכפלד 
מנקה + נסיון, 40 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ל(לשעה, טל': 052-7165234

 לחנות טקסטיל בב"ב, 
דרושה מוכרת לשעות אחה"צ 

_____________________________________________)20-21(וימי שישי, 050-4119104

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח, 

02-5375516)20-23(_____________________________________________

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים בב"ב לשעות 

בוקר/אחה"צ, ת.טובים מאוד 
_____________________________________________)20-22(למתאימות, 054-7694963

 למעון יום במרכז ב"ב, 
מטפלת במשרה מלאה, 

תנאים מצויינים! 
03-5703853)20-20(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)20-21(לשעה 054-3607420

 למעון חב"ד בר"ג דרושות 
סייעות וגננות! תנאים טובים 

למתאימות 
050-4140298 - חדווה 
_____________________________________________)20-23(054-9770395 - מרים

 למעון בחולון דרושות 
מטפלות למ. מלאה בעלת 

_____________________________________________)20-23(נסיון 054-4445755

 קופאים/ות
 מלקטים/ות

 קצבים/ות
 עובדים/ות מחלקת             

ירקות
 מנהל/ת מחלקת 

ירקות
 עובדים/ות מחלקת 

מאפית ומעדניה
 עובדים/ות כלליים

 התפנה טבח מנהל מטבח 
_____________________________________________)20-21ח(עם ידע ונסיון, 052-2935219

 מעונין לעבוד כעוזר טבח 
בשעות אחה"צ/ערב, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7191083

 לחברה פיננסית במגדל 
בסר עובדת חרוצה, איכותי 

למחלקת עמלות וגבייה, 
אפשרות למשרה מלאה/חצי 

משרה
Riki@tpl-ins.co.il)20-21(_____________________________________________

 לאולם מצליח בב"ב עובד 
מטבח לשעות הערב, שכר 

_____________________________________________)20-23(נאה, 052-7183803

 למרפאת שיניים בב"ב, 
דרושה סייעת למשרה/חלקית, 

_____________________________________________)20-23(פרטים: 03-5707575

 עובד חרדי לסופר שכונתי 
בב"ב, 15:00-21:00, כולל 

שישי מ- 7:00-17:00, תנאים 
טובים למתאימים, 

050-4927000)20-23(_____________________________________________

 לחנות פלאפונים בבני 
ברק דרושים עובדים בונוסים 

_____________________________________________)20-21(טובים 054-7729581

 2 מוטות פוגו לקפיצה 
- 100 ש"ח לשניהם נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 2 סקייטבורדים מקצועיים 
- 200 ש"ח לשניהם, 

_____________________________________________)19-20ח(נייד: 054-4980062

 פונטים גופנים מיוחדים 
ומקוריים לפרסום מודעות, ימי 

הולדת, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(054-4783220

 אופנים מתקפלות 
כחדשות בהזדמנות, מגיל 8, 

400 ש"ח, גמיש, פ"ת, 
_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 חליפות לבנים לחג, 3 
חלקים, כחדשות בהזדמנות 
)בכמה צבעים(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 סט אינציקלופדיה ממש 
חדשה במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 058-3276981

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7167995

 גריקן למים 5 ליטר + 
תיק נשיאה חדש, 45 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7167995

 אטמי אוזנים צבע כתום, 
50 יחידות ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8481456

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

_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 כובע פנתר מידה 53 
במחיר 70 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 ספרי אוצרות ההלכה 
דינים ועדות - 40 ש"ח. איסור 

והיתר - 35 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 מעיל צמר חדש, מס' 42 
נשים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4131038

 עליונית פייטים חדשה 
מס' 40 אלגנטית, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4131038

 נעלי ניובלנס ספיריט 
נשים, מס' 37.5, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(058-3289108

 חליפה חדשה - צמר - 
עבודת יד - שלושה חלקים, 

_____________________________________________)19-20ח(380 ש"ח, 050-6658234

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)19-20ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)19-20ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-4831449
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