
 בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"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(_____________________________________________

 בטבריה באיזור עמי 
דופלקס ק"א סלון ומטבח 

וק"ב 4 חד' גדולים, הכל 
משופץ יחד 130 מ"ר, עם 
חניה צמודה.  2,600,000 

ש"ח בלעדי לתווך 
ש.מאירוביץ 03-5797756, 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 במהוליבר 6 חד', יפה 
ומושקעת, מחולקת ל-4 
חד' בק"ג ומעליה 2 חד' 

וגג גדול, חזית עם מעלית 
וחניה. 2,850,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 בנתן הנביא דופלקס 
משופץ ברמה גבוהה 

3,200,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 הכי גדולה בבר אילן 3.5 
חד')84 מ"ר( ק"ב, מרפסת, 

מזגן מיני מרכזי, מיידי, בלעדי 
_____________________________________________)34-34ל(תיווך יעקב 1,200,000 ש"ח 

 בהזדמנות בשיכון 
ה' בברויאר בנין של 2 
דיירים 3 כ"א, 7 חד', 
ב-2 מפלסים, גדולה 

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,580,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

י”א - י”ג באלול תשע”ח  
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

אשקלון

אלעד

בני ברק

+5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

 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, 2,700,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

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

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,750,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

 בהרב קוק/חברון, 4 חד' 
גדולים, ק"ג עם מעלית, 
מושקעת ומעליה 3 חד' 
גדולים עם גג גדול, חזית 
עם נוף פתוח, 3 כ"א עם 

חניה 3,300,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בבן פתחיה הר' 
שר ק"ג עם מעלית, 

דופלקס 5.5 חד' + יחידה 
מושכרת של 2.5 חד', 3 
כ"א, מאווררת עם נוף, 

3,060,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 ביטוח משכנתא
בתעריפים מוזלים

חיסכו אלפי שקלים
_____________________________________________)24-35("ביטוח נאמן" 03-9075551

AMERICAN TAX BENEFITS
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ההגשה החלה

הטבות עד 
לילד 

שבוע אחרון 
ל-2014

 בחברון באיזור שמידמן 
דירת 5 חד' ק"ג ומעליה 
3 חד' עם סוכה ענקית 

סגורה. מושקעת, חזית, 
חניה צמודה, ומעלית. 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

,050-5308742
03-5797756)25-25(_____________________________________________

 באניליביץ' וילה 3 
מפלסים, עם גינה גדולה, 
אופ' להרחבה )על מגרש 
של 380 מ"ר( פינוי מיידי 
6,250,000 ש"ח גמיש. 

בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

 מציאה!! באלוף 
הניצחון בר"ג, גבול ב"ב 

בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מטר, ק"ג משופץ 
עם מעלית+יח"ד של 
45 מ"ר+חניה ומחסן 

2,200,000 ש"ח בלבד! 
בלעדי ל-תיווך מאירוביץ 

הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742
+5 חדרים

 לל"ת קוטג' 7 חד', 
מושקעת!!! 200 מ"ר, 3 

מפלסים+גינה גדולה. חובה 
_____________________________________________)31-38(לראות!! 052-8935435

וילות ובתים

  באיזור נתן הנביא, 
5 חד', ענקית! 150 מ"ר, 

ק"ג+מעלית, סוכה גדולה, 
_____________________________________________)31-34ל(חניה. 050-5995699 תיווך

 5 חד', ענקית, יפיפייה 
באמת+יח' הורים+יח"ד 

מושכרת, ש.מעולה לל"ת 
_____________________________________________)32-35ל(050-4114142

 מדהימה ומשופצת, 
5 חד'+מחסן צמוד, גינה 
גדולה)145 מ"ר(+אופציה 
_____________________________________________)34-35ל(מאושרת. 053-8238066

 ברח' טבריה/הרב 
קוק, דופלקס מחולק, 

בקומה ב', 3.5 חד', 
קומפלט ובקומה ג' 3 
חד', קומפלט. הדירות 
משופצות ומושכרות, 

מתאים גם לטאבו 
משותף. 2,500,000 ש"ח 
בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 למבינים בלבד!!  
למכירה ברח' ירושלים, 

דופלקס, 8 חד', ענקית, 
220 מ"ר+מרפסת, 
משופצת, אפשרות 

להפוך ל-3 יחידות כולל 
הכנה! מחיר 3,390,000 

ש"ח סופר נדלן 
058-4569962
050-6452128)32-32(_____________________________________________

 בדניאל דופלקס, 7 
חד', מקסים ביופיה, 
לאחר שיפוץ+מטבח 

גדול, סלון 46 מ"ר, 
מרפסת שמש, 64 מ"ר, 
מרפסת שרות וגג צמוד 

52 מ"ר, 4,575,000 ש"ח 
050-5511847)32-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

באלעד

דירת 4 חדרים
מושקעת מאד, + יחידת הורים,
אופציות הגדלה משמעותיות

ברח' יהודה הנשיא / ברטנורא (חפציבה)

052-7694729

 בבר אילן 3 חד', ק"ג, 
סוכה על הגג, סורגים, מזגן, 
1,150,000 ש"ח תיווך יעקב 

0544901948)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בבנין חדיש עם מעלית 
קומה רביעית, ברחוב 

מנחם באזור אחיה 
השילוני, 5 חד' גדולים, 
בשטח, של 140 מ"ר, 

ומעליה חדר עם שירותים 
וגג ענק. הדירה מפוארת 
ומושקעת מאד, 2 חניות, 

חזית 3,490,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 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(

 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(

 בבן פתחיה, 5 
חד'+מחסן וחניה בטאבו, 

3 כיווני אויר, קומה 
א'+מעלית+מיזוג. 

050-2525025)33-34(

 בבלעדיות! בבן זכאי/
הרב לנדא 5.5 חד' גודלה 

ומרווחת, ק"ג, מעלית 
וחניה, בנין בוטיק, דירה 

בקומה. תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בנחמיה/עזרא 
5 חד', ענקית, חזית+ 

מרפסות+ חניה בטאבו. 
2,230,000 ש"ח 

052-7689979

 ביואל ק"א, 4 חד'+יח"ד 
שמורה 94 מ"ר, עם אופציות 

להרחבה לל"ת 
03-5780419)33-36(_____________________________________________

 בבר אילן, חדשה, 4 חד', 
95 מ"ר, ק"ב+סוכה לל"ת, 

מיידית, 2,200,000 ש"ח 
050-6561605)33-36(_____________________________________________

 מבחר וילות מהממות 
ברחבי אשקלון מגרשים ודירות 

להשקעה במרינה עומרי 
054-7313344)34-34(_____________________________________________

 דירות להשקעה במחירים 
מוזלים, שירות למגורים 

בסביבת הים עומרי 
054-7313344)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב גני גד 
11 4+2 חד' 145 מ"ר, גדולה 
ומרווחת, מחולקת, מושכרת, 

קומה +1סוכה גדולה תיווך 
 050-4122744)34-34(_____________________________________________

 ברמת אלחנן
3 יח' דיור 95 מ"ר, 

משופצת+אופציה ל-45 
מ"ר, טאבו משותף, 

1,500,000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

 בבלעדיות בשיכון ה', 
דירה יפה, משופצת, 65 

מ"ר+חצר גדולה, פרגולה, 
ממוזגת, קרוב ללעלוב, 

דלוקס-נכסים 
054-8451271)34-34(_____________________________________________

 ברש"י 100 מ"ר, 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מושכרות ב-7,600 
ש"ח משופצות מהיסוד 
2,500,000 ש"ח גמיש 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)34-34(

 ברימון/קהילות 
יעקב 90 מ"ר, מחולקת 

ל-2 דירות, ק"ב, 
חזית+אופציה מיידית של

25 מ"ר, 1,780,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בהזדמנות!! 
בהגר"א יח"ד מטופחת, 

מסודרת, מרוהטת 
ומרווחת+ מרפסת סוכה 

053-3121640)34-34(_____________________________________________

 בנייה חדשה!! בבית 
יוסף, דירות3/4 חד' יפות החל 

מ-1,550,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו תיווך-ישוב-
הארץ תיווך-ישוב-הארץ 

052-7168090 03-8007000)34-34(_____________________________________________

 בבנייה חדשה!! בקוטלר 
פינת סוקולוב דירות 3/4 חד' 

מפוארות וגדולות, חזית 3 
כ"א, החל מ-1,600,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון, דירות 3-4חד' יפות. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ה', בבר אילן, 
דירת גן, 3 חד', 70 מ"ר 
+סוכה+חצר 50 מ"ר+
א.להרחבה "מקסימום 

_____________________________________________)34-34(נדל"ן" 054-4340843

 בראשונים, בבניין 
חדש, פנטהאוז מחולק 

ל-3 חד'+מרפסות, 
כולל חניה בטאבו, 

ב-2,500,000 ש"ח גמיש
להב נכסים 

050-4177750)34-34(_____________________________________________

 בהדר גנים 4 חד'
+גג עם כניסה נפרדת ללא 

מעלית, חניה, מיידי. 
_____________________________________________)34-34(052-2948691 נטלי

 במנחם בגין פ"כ דירת 
גן, 6.5 חד', משופצת+מחסן 
וחניה וחצר 25 מטר, "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בשיכון ג' קרוב לחזו"א, 
דירת גן, 5 חד', 120 מ"ר, 

בנוי+חצר 100 מ"ר, חדשה, 
מושקעת ברמה גבוהה, כניסה 

נפרדת, 8 דיירים, מיקום 
מצוין+חניה 3,100,000 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בבניין חדש בגולומב 
פנטהאוז 5 חד', מפואר+גג 
מוצמד בטאבו 3,400,000 
ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-3344721 8007000)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש באהרון 
דב פנהאוז מפואר ויחודי 

200מ"ר, 4,000,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 באיזור מרכזי נותרו 
דירות אחרונות, דופלקס ענק 

 B.D.A 3,900,000 ש"ח תיווך
054-8449423)34-34(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב השלושה 
דופלקס מפואר  6 חד', כ-230 
מטר, מרפסת ענקית+תוכנית 
לחלוקה, חזית+מעלית+חנייה 

3,460,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 בויז'ניץ דופלקס 
200 מ"ר+אופציה 

מיידית לעוד 100 מ"ר, 
רק 3,500,000 ש"ח 

"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בהשומר/
חבקוק דופלקס 140 

מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, שמורה 
2,250,000 ש"ח דלוקס-

_____________________________________________)34-34(נכסים 054-8451271

 בקרייה דופלקס מפואר 
250 מטר, עם מעלית, אופציה 

לחלוקה בקלות, "פנחס 
_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באיזור יהודה 
הנשיא דופלקס 6 חד')4+2( 

+מ.גדולה, 190 מ"ר, 
ק"ג+מעלית+חניה, 6 דיירים, 

חזית, משופצת כחדשה,
2,850,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באיזור העירייה, 
דופלקס, 5 חד', 160 מ"ר, 

מחולק ל4 חד'+מרפסת גדולה 
בגג+יחידת דיור בקומה ג', 

חזית, מאווררת, חדשה+פיר 
למעלית)שכנים רוצים לעשות(

2,400,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

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

דופלקס, מחולקות בכניסות 
נפרדות רי/מקס משהדסקל 

050-5926021)34-34(_____________________________________________

 לחטוף!! רח' ביאליק 
דופלקס כ-140 מ"ר, מחולקת 

ל-4 )ז.לשיפוץ( 1,510,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 באיזור העירייה 8 
חד', ענקית ויפה, ניתנת 
לחלוקה, רק 3,300,000 

ש"ח "א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 ברחוב יואל 130 מ"ר, 
5 חד'+ מרפסת סוכה, קומה 

א', 3 כווני אויר, איזור שקט 
ומרכזי תיווך 052-7616600

053-2475946)34-35(_____________________________________________

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

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

גבוהה+סוכה גדולה א.פנחסי 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור רמב"ם, 
5 חד', 125 מ"ר+אופציה, 

ק"א+מעלית+חניה+מחסן 8 
מ"ר בק"ק, מחסן בתוך הבית, 
משופצת, 3 כ"א, 2,430,000 

_____________________________________________)34-34(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 במנחם 5 חד', 
120 מ"ר+סוכה 12 

מ"ר, מטופחת, ק"א, 
1,980,000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 הר השלום 9 חד' 
מפוארים, 300 מ"ר, נוף עד 

לים רי/מקס משהדסקל 
050-5926021)34-34(_____________________________________________

 מציאה!! בשישון ה', 
5 חד', כ-115 מ"ר+מ.

סכוה+מעלית ח.מהקבלן 
1,950,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 בלוין דירת נכה, 5 
חד', ענקית, חדשה, מיידית 

2,500,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד'+יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 

2,500,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בדב הוז, 
4 חד', משופץ, ק"א, חניה, 

רח' הירדן, 4.5 חד', כ-94 
מ"ר, אופציה כ-60 מ"ר, ניתן 
לחלוקה, חזית, סוכה, חניה, 

_____________________________________________)34-34(ק"א, תיווך 050-4144602

 ברבי עקיבא/קוטלר, 
4 חד', 4כ"א, עורף, 

שקט, פתוח לנוף, ק"ג 
ואחרונה+א.לבניה בגג 

)יש חתימות( "מקסימום 
_____________________________________________)34-34(נדל"ן" 054-4340843

 ז'בוטינסקי/אבוחצירא 
בגמר בניה אכלוס עוד 10 

חודשים, שירת 4 חד', ק"ק, 
בלי חצר 1,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(אלבה נדל"ן 054-8446671

 בבלעדיות ברחוב מנחם 
9, דירת 4 חד', 103 מ"ר, 

גדולה ומרווחת, קומה שניה, 
בנין חזק ומתוחזק, סוכה, 
_____________________________________________)34-34(חניה, תיווך 050-4122744 

 בעלי הכהן, כ-90 
מ"ר+סוכה, קומה 

ראשונה, חזית, רק 6 
דיירים!, ב-1795,000 

ש"ח להב נכסים 
050-4177750)34-34(_____________________________________________

 דירת 4 חד' גדולה ויפה, 
 B.D.A 1,600,000 ש"ח תיווך

054-8449423)34-34(_____________________________________________

 4 חד' 2,100,000 ש"ח 
 B.D.A יפה וגדולה תיווך

054-8449423)34-34(_____________________________________________

 4 חד' קומת קרקע, 
באבן גבירול 1.65  
בלעדי ל BA יזמות 
_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד'+ סוכה, משופצת, 

ק"ב, אופציה ענקית 
לבניה, 1,650,000 ש"ח 

'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323
054-8474843)34-34(_____________________________________________

 מציאה בזוננפלד 4.5 
חד', ק"ג, מעלית, 120 
מ"ר, 2 מרפסות, סוכה 
1,990,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

 באיזור פרל 4 חד', 
חדשה וגודלה, נוף 

מדדהים, רק 1,900,000 
ש"ח "א.צ.נכסים" 

050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! ברמב"ם 4.5 
חד', 90 מ"ר, משופצת+סוכה, 
ק"ג, א.בגג סטון כולל חתימות 
שכנים, 4 כ"א, חניה משופת, 

1,980,000 ש"ח א.פנחסי 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בצירלזון 4 חד', חדשה 
2,200,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)34-34(_____________________________________________

 באלישע 100 מ"ר, 4 
חד'+סוכה, חזית, ק"ג 

בגג בטון+חתימות לבנייה 
מיידית+חניה 2,200,000 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בשלוש השעות, בניין 
חדש, 4 חד', 100 מ"ר+ 

סוכה, חזית+מעלית, 
כניסה תוך חודשיים 

1,685,000 ש"ח  
"סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהראשונים, 4 חד', 

בניין חדש, ק"ב+סוכה, 
חזית+מעלית, מיידי 

1,770,000 ש"ח 
גמיש  "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בזוננפלד
4.5 חד'+מרפסת גדולה 
כ-120 מ"ר 1,880,000 

ש"ח גמיש תיווך 
052-7165120)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ה', חדשה, כ-100 
מ"ר, ק"ב, 3 כ"א 2,150,000 
ש"ח +מ.שמש/סוכה "תיווך-
_____________________________________________)34-34(משגב-לדיור" 052-5222690

 פרדס כץ חדשה!! 
4 חד'+מ.שמש כ-90מ"ר, 

3כ"א, קומת קרקע 1,600,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

  בבנייה בזכרון מאיר 
דירות 4 חד' 2,200,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בנועם אלימלך 
4.5 חד' מפוארת, ק"ב, 3כ"א, 

2,600,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן/
הר סיני+ליווי בנקאי דירות 

חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש באנילביץ 
דירת 4 חד' אחרונה 

2,100,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 בגורדון 4 חד'+מעלית 
וחניה+אופציה גדולה 

2,050,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה חדשה 4 חד'+יחידה 

החל מ-2,350,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 באיזור דב גורנר, 
בבניין חדש, 4 חד', 

מושקעת רק 1,600,000 
ש"ח "א.צ.נכסים" 

050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 איזור שפירא משופצת, 
מרווחת, מעלית, חניה 

_____________________________________________)34-34(052-2948691 נטלי

 בבלעדיות בדב גרונר 
4 חד', 90 מטר, ממ"ד 

וזוכה, קומה 4, דירה חדשה, 
1,630,000 ש"ח "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באיזור הרצוג 
4 חד', 100 מ"ר, מחולקת 
ל-3 חד'+יחידה מושכרת, 
משופצת כחדשה+זוכה, 

ק"ג)פיר למעלית( חזית+א.בגג 
בטון 1,950,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדא 4.5 
חד',115 מ"ר+יחידה בקרקע 

26 מ"ר+מרפסת שמש, 
ק"ב+מעלית, 2,290,000 ש"ח  

גמיש )לא כולל את היחידה(
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בק. הרצוג בעמק יזרעאל, 
4 חד', 100 מ"ר + מרפסת 

שמש, ק"ב, 6 דיירים בבנין, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה + כל 
התוספות, מוארת, מאווררת, 

שטופת שמש, מ. מרכזי 
+ מזגן בכל חדר, פרקטים 

בחדרים, צנרת חדשה, ריצוף 
שיש + ג'קוזי, מטבח גדול 

מושקע חדש, א. קיר, חימום 
מים בגז מרכזי + דוד"ש, מחסן 
+ חניה, 1,730,000 ש"ח, מיידי 

_____________________________________________)18-26(- ללא תיווך, 050-4343474

 4.5 חד', בר' עקיבא/ 
אלישע ק"ב, חזית, 

2,000,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

בני ברק 03-5797756 
050-5308742)32-32(_____________________________________________



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

 ברח' שפירא דירת גן, 3 
חד'+חצר גדולה+פרגולה רק 

690,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

  מיידי מציאה מתיווך 
2 חד', 3 כ"א, ברח' ביאליק, 

שקטה, מצוינת להשעה, 
טאבו מסודר, 930,000 ש"ח 

050-3333699)33-36(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228

וילות ובתים

וילות ובתים

 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

י”א - י”ג באלול תשע”ח  22-24/8/2018

טבריה

גבעת שמואל

 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 
_____________________________________________)25-50/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים
1-1.5 חדרים

1-1.5 חדרים

נתיבות

מגדל העמק

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)27-35(_____________________________________________ +5 חדרים

+5 חדרים
+5 חדרים

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,280,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

03-57997756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בבית ישראל בהשילוח 
דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 

יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 
_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

פנטהאוזים ודירות גן

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 הזמנות למשקיעים!!! 
בשמואל הנביא, 5.5 חד', 

מפוצלת ל-3 דירות, מושכרות 
ב-9,500 ש"ח+מרפסת וחצר 

פרטית בקרוב תמ"א-38 
2,040,000 ש"ח 

050-4102542)24-36(_____________________________________________

 ביגאל אלון 3 חד' + 
מרפסת ענקית 40 מ"ר 

+ אופציה לבניה על הגג, 
ממוזגת ק"ד

054-3977018)29-36(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב 
בעלזא  2 יח' של 
2 חד', משופצות, 
בק"ק ומושכרות, 

1,450,000 גמיש, בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בחברון, קרוב לרב 
קוק, 3 חד', 72 מ"ר, 

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

1,470,000 ש"ח, 
עורפית. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 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

3-3.5 חדרים

 2 חד', ברח' מימון ליד 
רח' אחיעזר, ק"ק, כניסה 
נפרדת 1,100,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 פנטהאוז מפואר 
ומושקע ק"9, שטח 240 

מ"ר, כולל 3 מרפסות 
ומטבח מושקע, נוף 

פנורמי עד הים, ברמת 
הדר ליד רח' מנחם בגין 
4,400,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

050-53608742)32-32(_____________________________________________

 במנחת יצחק, מרפסת 
לסוכה, נגישה לנכים+חנייה 

+מיזוג+מעלית 
053-3173323/02-58166338)32-35(_____________________________________________

עמנואל

ערד

 בעמנואל 4 חד' 110 מ"ר 
+ 2 מרפסות משופצת + נוף 

יפה 570,000 ש"ח
_____________________________________________)28-34ל(054-2300995

4-4.5 חדרים

 בחברון ליד הר' קוק 
השקט, 3 חד' עם מרפסת 

בשטח של 4.5 חד', 
שמורה ויפה, חזית, ק"ב 
2,000,000, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ 03-5797756

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בשיכון ה', 100 מ"ר+ 
20 מ' אופציה, דירה 
יפה, בנין חדש, ק"ג, 

2,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)32-35ל(050-3329999

 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(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

4 חד' משופצים מחדש 
עם נוף, ק"ג עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

ש.מאירוביץ, הר' קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בהרצוג אזור ישעיהו 
4 חד' גדולה כ-100 מטר, 
ק"א חזית, לא משופצת 
1,690,000 ש"ח בלעדי 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742 5797756)27-27(_____________________________________________

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

,03-5797756 ,23
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בירושלים, 3 חד', ק"א, 
3 כ"א+אישורים להרחבה 

2,400,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-40ל(050-7793693

 בעלי הכהן 3.5 חד' 
87 מטר, קומה 1, משופצת+ 
מחסן וחנייה, 1,750,000 ש"ח, 

_____________________________________________)33-36(ללא תיווך 052-5341404

 בהזדמנות ברח' יגאל, 
3 חד', חדשה לחלוטין, 

כניסה פרטית מתוך 
חצר משותפת, מיידי, 
מפתח תיווך אשכנזי 

03-5791770)33-34(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
)83מ"ר נטו(+חצר)27 מ"ר( 

+ת.ב.ע 55 מ"ר, משופץ, 
כ"פ, 2,080,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב' דו משפחתי 
300 מ"ר, לשיפוץ על הקרקע, 

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 ברמות זרחי וילה 10 
חד' )236 מ"ר(+גינה )220 

מ"ר(+חלל, נוף, גישה נוחה, 
4,950,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 ברמות מבצע קוטג'ים/
דו משפחתיים/וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,700,000 

ש"ח עד 7,700,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב', 6 חד', 
משופצת+מרפסות 

34מ"ר+מחסן+חניה, נוף, 
ק"ב, 2,190,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 בסנהדריה, 4 חד', גדולה 
ומשופצת, ק"ב, אפשרות 

לתמ"א 38, 2,530,000 ש"ח, 
_____________________________________________)33-36(גמיש 054-8453766

 ברמות א' 4 חד' )82 מ"ר 
נטו(+גינה )51 מ"ר(+ת.ב.ע, 

כ"פ, נוף, לשיפוץ, 1,800,000 
ש"ח תיווך הכוכבים 

02-5713375)33-33(_____________________________________________

 ברמות א' 3 חד'+ת.ב.ע, 
ק"א, נוף , אור, כיוונים, 
תחבורה/ביה"כ/מכולת 
1,600,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א', 3 חד')60 מ"ר 
נטו(+ת.ב.ע להוסיף 109 מ"ר 
ולחלק! נוף, 1,650,000 ש"ח 

_____________________________________________)33-33(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב' 3.5 חד', 
משופצת+ת.ב.ע, מרפסת, 

נוף ק"א, כניסה פרטית, 
1,750,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 מציאה!! 3 חד', מרכז 
העיר, מושכרת ב-1,550 ש"ח 

רק 410,000 ש"ח 
053-3154818)33-33(_____________________________________________

 למכירה דירת 4 חד', ק"ב, 
בקהילה, 2 מרפסות, שמורה 

מסורגת עם חניה.
050-4190339)33-36(_____________________________________________

ההרשמה תסתיים ביום כ“ו באלול תשע"ח 6/9/2018

 באברבנאל, 3 חד', 60 
מ"ר, קומה א', משופצת 

אדריכלית, שקטה 
ואטרקטיבית. "מקסימום 

_____________________________________________)34-34(נדל"ן" 054-4340843

 בבלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור, 3 חד', 
70 מ"ר, מרווחת ומסודרת, 
קומה שניה, חזית, 3 כ"א, 

_____________________________________________)34-34(תיווך 050-4122744 

 בבלעדיות ברחוב 
קובלסקי 12 דירת 3.5 חד', 
85 מ"ר, קומה 4, משופצת 

מהיסוד+סוכה גדולה, 2 כ"א 
+אופציה לבניה על הגג

_____________________________________________)34-34(תיווך 050-4122744 

 בבלעדיות ברחוב הרב 
קוק 57 דירת 3 חד', כ-80 
מ"ר+2 מרפסות, קומה 2, 

גדולה ומרווחת, כניסה מיידי. 
_____________________________________________)34-34(תיווך 050-4122744 

 בלעדי ברחוב סומך, 3 
חד', ק"ד, ואחרונה, גג בטון, 

1,300,000 ש"ח מס' נכס 
7180 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרצוג, 3.5 
חד', ק"ב** בביאליק, 3 

חד'+אופציה בגג ** בישעיהו 
3 חד', יש אופציה. תיווך 

050-4144602)34-34(_____________________________________________

 מציאה! בעלי הכהן, 
3.5 חד', במקור! 

+מרפסת שמש/סוכה 
בבנין חדש, 3 כיווני אויר, 

רק ב-1,590,000 ש"ח 
להב נכסים 

050-4177750)34-34(_____________________________________________

 3 חד' למכירה ברחוב 
 BA ירמיהו, בלעדי ל
_____________________________________________)34-34(יזמות 054-4980159

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי, 
קומה ב', עורפית לבני ברק, 
באיזור הטוב, בניין אברכים 

משופץ+אופציה לסוכה 
1,320,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 הזדמנות במכבים!! 
3.5 חד', ק"א, 92 מ"ר,

משופצת מהיסוד 
+סוכה+ מחסן+אופציה 

1,450,00 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

 באיזור החלוצים 
3 חד', ענקית, ק"ב, 
ומטופחת+אופציה 

רק 1,440,000 ש"ח 
"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 ברמת אהרון 
3.5 חד', ק"ב, גדולה 

ומושקעת+אפשרות בניה 
גדולה+יח"ד "תיווך אריה" 

053-3172172)34-34(_____________________________________________

 באיזור הרב קוק
3.5 חד', במקור, מסודרת 

מרווחת, מעלית. 
_____________________________________________)34-34(052-2948691 נטלי

 ברחוב שבטי ישראל 
3 חד', קומה ב', משופצת, 

חזית, רק ב-1,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(הראשון בתיווך 054-3050561

 בפלמ"ח פרדס כץ, 
3 חד', משופצת מהיסוד+חצר 
סוכה, 17 מ"ר, ק"א+אופציה 

1,315,000 ש"ח לל"ת 
052-7117419)34-35(_____________________________________________

 ברב שך 3 חד', קומה 
3, עם עליה לגג, אופציה בגג 
בטון, חזית, 1,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34("פנחס נכסים" 055-6789653

 בפ"כ 3 חד' 70 מ"ר, 
קומה 2, וממ"ד+יח"ד 

משופצת קומפלט "פנחס 
_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בחגי ליד אוסם, 
בבנין חדיש, 3 חד', 
ק"א+מעלית+חניה 

1,720,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור עזרא, 
3 חד', 60 מ"ר+אופציה 

30 מ"ר)בתהליך העירייה( 
ק"ג+מעלית+חניה+חזית 
1,780,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העירייה 
3 חד', 70 מ"ר, משופצת 
כחדשה ק"ג+א.בגג חזית 
1,550,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בסיום בניה 
באיזור שבטי ישראל 3 חד', 75 
מ"ר,ק"א+מעלית 1,500,000 

_____________________________________________)34-34(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 בהזדמנות באיזור 
העירייה 3 חד', 95 מ"ר, 

משופצת כחדשה, ק"א, א.בגג 
בטון+חניה 1,750,000 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 סמטת רחל 3 חד', 
75 מ"ר, ק"ג, מחולקת 

ל-3 יחידות +אופ' 
)רעפים( 1,520,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות!! 
בהזדמנות!! בירושלי, 

ק"א, כ-70מ"ר, מטופחת, 
1,430,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)34-34(תיווך 052-7165120

 מציאה בלעדית 
בבגנו! 3.5 חד', יפה, 
עם אפשרות הרחבה 
)השכנים הרחיבו!!( 
ב-1,645,000 ש"ח 

בלבד!! תיווך 
050-4160390)34-35(_____________________________________________

 באיזור יהושע 3 חד', 
חדשה, ק"ק+חניה 1,650,000 
_____________________________________________)34-34(ש"ח "בנין עד" 050-4152330

 בראב"ד בטאבו משותף 
1,400,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן/הר 
סיני +ליווי בנקאי! דירות 3 חד' 

החל מ 1,540,000 ש"ח
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב 
דירת נכה 3 חד'+חצר 

מרווחת 1,700,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 הצבי כ-3.5 חד' 
כ-72 מ"ר+"היתרים" 

לכ-52+20מ"ר+מעלית 
"מ.מהיסוד" 1,590,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.ירמיהו כ-3.5 חד'+מ.
שמש סוכה כ-92 מ"ר, 3כ"א, 

שמורה 1,580,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.טבריה 3 חד' כ-70 מ"ר, 
3כ"א, מ.מהיסוד+א.להרחבה 
1,490,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 א.ביאליק כ-3 חד' כ-60 
מ"ר, ק"ב, א.בצד וברעפים, 
מ.מהיסוד, 1,255,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.בנימין אברהם כ-3.5 
חד', כ-75 מ"ר, א.בגג בטון 

משופצת, ממוזגת+חניה 
1,440,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690 3-3.5 חדרים
 א.דנגור 3כ-73מ"ר, 

ק"ב, משופצת, א.להרחבה, 
כ-45מ"ר!! מיידי!! 1,295,000 

ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 למבינים!! בקריית הרצוג, 
ק"ב, 3 חד'כ-63 מ"ר+יציקת 

בטון כ-45מ"ר 1,350,000 
ש"ח"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ה' 3.5 חד', 
כ-85מ"ר, 3כ"א, משופצת, 

א.להרחבה+סוכה "תיווך-
_____________________________________________)34-34(משגב-לדיור" 052-5222690

 המציאה!! בדב גרונר 
3כ-64מ"ר, קומה ב', 3כ"א, 

מ.מהיסוד, א.להרחבה 
1,270,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 בזכריה 4 חד', ק"ג + 
מעלית, 3 כ"א, מאווררת, 

נוף פתוח, חזית, 
1,960,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 למכירה דירת נכה 2 
חד', ק"קף רהילות יעקב קרוב 

_____________________________________________)34-35(לויז'ניץ 052-8841133

 ברחוב החלוצים 2 חד', 
כ-50 מ"ר, קומה 1, מסודרת 

1,210,000 ש"ח מס' נכס 
7176 מחיר גמיש אורי, תיווך 

אדוארד 077-2050410
050-5750880/)34-34(_____________________________________________

 ברחוב טרומפלדור 2 חד', 
כ-50 מ"ר, ק"ד, גג רעפים, 
מחיר 1,230,000 ש"ח מס' 

נכס 7368 אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 באיזור רמת אהרון, דירת 
נכה 2.5 חד', רמת גימור 

מושלמת, חדשה. 1,200,000 
 B.D.A ש"ח תיווך

054-8449423)34-34(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח 2 חד' 
גדולים, 55 מ"ר, אופציה 
לסוכה, ק"א, 1,240,000 

ש"ח 'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323
054-8474843)34-34(_____________________________________________

 בלעדי 2 חד' ק"ק, 
מוגבהת, חזית, כ-70 

מ"ר, במנחם בגין הדקט, 
מושקעת בסטנדרט גבוה 

מאד+חצר+אופציה לסגירה 
קלה לעוד חדר תיווך 

_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 הזדמנות בסמטת 
רחל!! 2.5 חד', ק"ב, 

70 מ"ר, משופצת 
ומושקעת, אופציה 

1,400,000 ש"ח 
מ.כהן נכסים 
052-7684074)34-34(_____________________________________________

 בלעדי 2 חד' כ-50 
מטר, ברחוב רוט, קומה ג', 

מסודרת+רצפה קיימת בקומה 
א' לעוד 25 מטר+אופצייה 
לסוכה+רישיון לבנייה בגג 
בטון, מיידי, בניין אברכים 

תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)34-34(_____________________________________________

 בדנגור 2.5 חד' משופצת, 
קומה 1, חזית, אופציה של 42 
מטר 1,260,000 ש"ח "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 באיזור העירייה 2.5 חד', 
45 מ"ר+אופציה להרחבה 
כ-20 מ"ר, ק"ק, משופצת, 

חזית, 1,230,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בבנימין אברהם 
2.5 חד', כ-65 מ"ר, 

משופצת, ק"ב, 
1,320,000 ש"ח 

גמיש  "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 מציאה השבוע!! 
בשיכון ה', 2.5 חד'כ-64מ"ר, 

משופצת, א.להרחבה!! 
1,380,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!! בשיכון 
ה' 2.5 חד' א.נורדאו 2.5 חד' 

"היתרים" בגג רעפים משופצת 
1,200,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 מיידי! רח' ירושלים 
כ-2.5 חד' כ-62מ"ר, 

שמורה+סוכה, מעלית 
1,320,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 מציאה! בטבריה 2 
חד', משופצת+אופציה בגג 

1,300,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בשמעייה בבניין חדש 1.5 
חד' עם טאבו 835,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 פנטהאוז 252 מ"ר, 
מפוארת, 3 מרפסות שמש/

סוכה, 3 חניות, מחסן, משה 
_____________________________________________)34-34(דסקל 050-5926021

 בנתניהו 4 חד', ק"ה, 
חניות מקורות, מרפסת שמש, 

_____________________________________________)34-34(משה דסקל 050-5926021

 למכירה פיקא )קרוב 
לקרית שמואל( דירת גן, 3 

חד', 70 מטר, משופצת+גינה 
מטופחת, אופציה להרחבה 

600,000 ש"ח גמיש 
IRC 050-2442446)34-34(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

פנטהאוזים ודירות גן

 בנצרים 130 מטר+
מרפסת גדולה מאד 5 חד', 

קומה ראשונה רק 1,180,000 
ש"ח תיווך ארץ הצבי 

08-9931163/052-5253470)34-34(_____________________________________________

 למכירה ברימון 4 חד', 
קומה ראשונה+מרפסת סוכה 
840,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 

052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

 ברחוב אלפסי 3 חד', 
70 מ"ר, קומה שלישית רק 

610,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

 מחיר מציאה! קומה 
שלישית 2.5 חד', מושכרת 

כל הזמן, השוכרת מעונינית 
להמשיך עוד כמה שנים רק

265,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

 להשקעה באיזור מצוין, 
מחולקת לשתי יח"ד מרווחות 

מושכרות ב-5,400 ש"ח 
1,140,000 ש"ח תיווך יוחנן 

050-4104044)34-34(_____________________________________________

 להשקעה דירת שותפים 
חוקית במרכז העיר משופצת 

ק"א, תשואה 8,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(תיווך יוחנן 050-4104044

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

6 חד'+מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)34-34(חנויות 052-2656825

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה 
עוז צמוד לכפר גנים בית 8/9 

חד', מרתף+כניסה, ממ"ד, 
_____________________________________________)34-34(גינה, חנויות. 052-2656825

 בהרצל דירת גג 6 חד', 
185 מ"ר בנוי, יחידת דיור עם 

כניסה חיצונית. 2,250,000 
ש"ח 058-2817721 תיווך 

_____________________________________________)34-34(דרים טרגט

 בהזדמנות פנהאוז 
חדש ומפואר ברח' 

התשעים ושלוש
5 חד', 2,450,000 ש"ח 

052-3330965)34-35(  _____________________________________________

 בכץ מיני פנהאוז, 4 חד', 
משופצת, מרפסת 30 מטר 

סוכה מלאה, מחסן, 215,000 
ש"ח 054-3320655 תיווך 

_____________________________________________)34-34(דרים טרגט

 בהיבנר 5 חד', 118 מטר, 
מ.שמש, 12 מטר, משופצת, 
210,000 ש"ח 054-3320655 

_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 בבילו 5 חד', 130 מטר, 
פוטנציאל אדיר, מ.שבת, 
שמורה, 1,850,000 ש"ח 

 054-3320655
_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 
משופצת, חנ"ה, מעלית, 

יחידת הורים, עורפית, לל"ת
054-2206294)34-35(_____________________________________________

 בהדר גנים 4 חד'+ 
מעלית)שבת(+מ"ש)סוכה( 

בהזדמנות, משופצת!! 
רק 1,650,000 ש"ח 

050-4811122)34-34(_____________________________________________

 במרכז העיר מתחרד, 
3 חד', ק"ג, משופצת, במצב 
מצויין, 1,190,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)34-34(יוחנן 050-4104044

 בדף היומי 3 +חצי, ק"א, 
משופצת, כ-90מ"ר, מיידית! 

רק 1,295,000 ש"ח 
050-4811122)34-34(_____________________________________________

 במהוליבר/ההסתדרות 
)איזור מתחרד( מעולה לכל 
מטרה )מושכרת ב-3,500 

ש"ח( ק"ב, שירותים כפולים 
רק 1,150,000 ש"ח 

050-4811122)34-34(_____________________________________________

 בהסתדרות/מונטיפיורי 
3 חד', מושקעת ויפה, 

כ-80 מ"ר, מעולה לכל מטרה 
)מגורים/השקעה( 

רק 1,185,000 ש"ח 
050-4811122)34-34(_____________________________________________

 באורלוב )תחנה מרכזית( 
3 חד', ק"ג, לא אחרונה, 
מעולה להשקעה!! רק 

1,030,000 ש"ח 
050-4811122)34-34(_____________________________________________

דופלקס

בפרנקפורטר המבוקש, 
4 חד', משופצת ברמה גבוהה, 
90מ"ר, ק"א, 1,470,000 ש"ח 

_____________________________________________)32-35ל(050-4167153

 בארלוזרוב ליד אבי עזרי! 
בבניין מטופח! דופלקס 4 חד', 

משופץ חלקית, שמור מאוד, 
סלון גדול ומרווח, מעלית, 

חניה בטאבו, רק 1,595,000 
_____________________________________________)34-34(ש"ח רם נכסים 054-5566145

 מציאה!! ברוטשילד/
בן יהודה!! 4 חד', עורפית 

ושקטה, משופצת, ממוזגת, 
קומה ראשונה, יחידת הורים, 

חנייה, רק 1,420,000 ש"ח רם 
_____________________________________________)34-34(נכסים 054-5566145

 בלוחמי הגטו המבוקש! 
4 חד',עורפית ושקטה, 

משופצת, ממוזגת, מעלית, 
חניה, רם נכסים 

054-5566145)34-34(_____________________________________________

 חייבת להמכר!! בשפירא 
המבוקש, דירת 3 חד', ק"א, 

מעלית, משופצת חלקית.
050-7707700)33-36(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

ישיבה או לפנימיית בנות, 
6 יחידות דיור, 16 חד', 

20,000 ש"ח בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)32-32(_____________________________________________

5 חדרים
3-3.5 חדרים

י”א - י”ג באלול תשע”ח  22-24/8/2018

וילות ובתים

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

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

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

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

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 ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

_____________________________________________)12-12/19ל(050-4157897

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

ביקוש 
דירות

 "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 )21-22/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי. אבינועם,

054-8001138)36-37/19(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

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

•משרד מפואר כ-55 מ"ר
•מטבח שרותים מקלחת

•וונטה מזגנים 
•אפשרות לריהוט

בברכפלד 

052-7101756
053-3104707

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-24/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי + 

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

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

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

ביריה
 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(_____________________________________________

 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

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

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

בר יוחאי

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)32-44(ומאובזרת, 052-5207326

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

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-23/19(_____________________________________________

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

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-14/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ 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, 

050-4133098)29-28/19(_____________________________________________

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

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-39(טרמפולינה, 050-4017808

טבריה

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

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

חצור הגלילית

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-51(_____________________________________________

 "זריחת הירדן"- 
סוויטות מפוארות בפוריה 

מאובזרות וממוזגות + 
בריכה בנויה + ג'קוזי 

050-6480390)26-37(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
בהכל, עד 8 נפשות, נוף ראשון 

_____________________________________________)23-34(לכינרת, 053-8882702

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

אזורים
 יחידת דיור-צימר מאובזרת 
10 דק' מטבריה והכינרת קרוב 

לקברי צדיקים ובתי כנסת. 
052-8834610)31-34(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-52(הכי זול שיש. 055-9275552

סוויטות נופש מאובזרות
במרכז העיר נהריה 

צמוד לחוף הים

054-6388082
054-6299082
מחירים 
מיוחדים!

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

  2 צימרים פלוס עד 10 
נפשות כ"א פלוס נוף לרשבי 
והר מירון מאובזרים וממוזגים

052-4624543)28-01/19(_____________________________________________

 סוויטה יוקרתית ל-10 
נפשות, נוף מדהים 

לכנרת, ג'קוזי, קרובה 
_____________________________________________)28-08/19(להכל. 052-7164243

 מבצעים לאלול! 5 חד', 
13 מיטות, מתאים לזוגות, 

מרפסת ענקית לכנרת, 
מרווחת ומבריקה! 

050-4124556)28-35(_____________________________________________

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

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)29-40(לבעלז, 052-7118100

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים כ-80 

מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-6/19ל(050-4198070

 יחידת נופש מושלמת, 12 
מיטות, מושקעת, חצר ענקית 

מטופחת+מתקנים
052-7610014)29-34(_____________________________________________

 דירה עם נוף מדהים 
לכינרת, נקייה, ממוזגת, 

מסודרת, 8 דק' הליכה ממרכז 
_____________________________________________)29-36ל(העיר 050-7753360

 דירות נופש מפוארות/
פנהאוז על הים טבריה 

למשפחות, באיזור חרדי 
_____________________________________________)29-36(לפרטים: 053-5836675 אסף

מבנים

מחסנים

משרדים

פתח תקווה

עסקים

 הלוואה מיידית לעסקים 
של 200,000 ש"ח, ללא 
צורך בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות למענה 

מהיר ומקצועי, שיתוף 
פעולה עם כל הבנקים 

המובילים, שפת אמת 10 
ב"ב, 055-6780890 מייל:

y0556780890@gmail.com)22-21/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

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

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 במושב הזורעים 
וילה 5 חד'+סלון נקייה 

ומטופחת, ממוזגת, מאובזרת. 
דשא+טרמפולינה+נדנדה, 

חצר יפה+בריכה קטנה 
לילדים, עד 14 איש.

052-2270453)27-34(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 בגוטליב, 4 חד', בניין 
חדש, חזית+חניה, מרפסת 
שמש, יחידת הורים, סוכה, 

מזגנים, פינוי מיידי. 6,300 ש"ח
_____________________________________________)29-34(052-8900573 )לא תיווך(

4-4.5 חדרים

 דירה 4 חד' 130מ"ר 
יוקרתית+יחידה מרוהטת 

ממוזגת 6,500 שכון ה' ברואה 
050-7877492)27-38(_____________________________________________

 בכהנמן 83, 5 חד', ק"ד-
ללא, מטבח חדש. 

_____________________________________________)32-35ל(5,350 ש"ח 050-6578656

2-2.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה
 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

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

עמנואל

 3.5 חד' בהרצוג ליד 
הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

4,000 ש"ח בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-538742)27-27(_____________________________________________

 דירת גן 5 חד', מוארת, 
גינה פרטית, מסודרת, כניסה 

ב-1.9.18 2,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-34ל(054-7736585

 למכירה ספא יחיד 
במינו בישראל, לסקטור 
הדתי מעוצב ומושקע, 

_____________________________________________)31-34ל(ברשל"צ. 053-4309760

 הצטרף למגרש 
המשקיעים הגדולים וקבל גם 
אתה 1.8% לחודש עם רגבים 

_____________________________________________)31-34(השקעות 1700-509-876

 חנות להשכרה במרכז 
רח' כהנמן בב"ב, חזית 60 
מ"ר, ממוזגת+ שירותים. 

_____________________________________________)31-34ל(טל:03-5709011

 להשכרה חנות 
בנחמיה פינת חזון איש 

ב"ב, משופצת לכל 
מטרה, מיידי. 
_____________________________________________)31-34ל(054-3062814

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-28/19(חצר. 054-2273670

 לזו"צ 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי ק"א, 3,000 ש"ח 

054-4797080)32-35(_____________________________________________

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

_____________________________________________)32-39(ממוזגת מיידי, 052-3632080

 להשכרה חנות/משרד 
ברח' הרצוג ליד הרב 

קוק במיקום מרכזי, 2 
חד', כ-30 מ"ר, מושקע 
וממוזג, מתאים לעו"ד, 

רופא, מהנדס וכו', 3,000 
ש"ח בלעדי לתיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
וממוזגת במיקום מרכזי, נוף 
מרהיב קרובה מאד לכנרת. 

054-8487125)32-35(_____________________________________________

 על הכינרת, 5 חד', 12 
מ', צמוד לרב קוק, מרפסת 
גדולה, נוף קסום, מבצעים.

050-4124556)32-35(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

צפת

קרית אתא

+5 חדרים

 בעיר העתיקה מעל 
מקווה האר"י, 3 יחידות, 

מרפסות, נוף, קרקע.
052-8484726)32-35(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

בני ברק

 5 חד', בזכרון מאיר, 
ק"ג, מעלית, חדרים 

גדולים, משופצת ויפה, 
תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 מהודרת ומשופצת במקום 
יוקרתי, 200 מטר, קומה 

_____________________________________________)33-36(א',+מעלית. 054-4338135

 בהרב ש"ך 93, אחרי 
ז'בוטינסקי 4 חד', 100 

מ', חזית, בנין חדש 
_____________________________________________)33-36(ושמור. 050-5586335

 4.5 חד', בטרפון, 135 
מ"ר, דופלקס+גג, מושקעת 

לטווח ארוך 6,000 ש"ח 
053-3197929)33-34(_____________________________________________

 ביחזקאל, 4 חד'+יח' 
הורים, קומת קרקע, מוגבהת, 
משופצת, ממוזגת, מסורגת, 

050-4119420 /050-8676410)33-36(_____________________________________________

 בשלוש השעות, 4 חד', 
גדולה ומרווחת, מרפסת סוכה, 

חניה מקורה, ק"ג+מעלית 
_____________________________________________)33-34ל(050-4186500

 בדניאל 10, 2.5 חד', 
משופצת ומרוהטת. 

4,300 ש"ח החל 
מ-01/09/18 

050-5511847)33-34(_____________________________________________

 ברחוב סירקין/הרב שך 
2 חד', 60 מ"ר ענקית, 
ק"א, מסודרת, מיידית, 

3,300 ש"ח בלעדי 
ל-תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 בויז'ניץ יחידת דיור,
ק"ק, מרוהטת קומפלט, 

מיידי, 30 מ"ר+חצר. 
_____________________________________________)33-34ל(050-4104418/054-4416258

 ברש"י 4 חד', ק"ג, מעלית 
ומחסן, מ.סוכה, י.הורים, 

ערבים ותלושי משכורת חובה. 
_____________________________________________)33-36ל(מיידי 03-9232697

 דירה עם סוכה, ז' תשרי-
כ"ה תשרי, 5-6 מיטות באיזור 

_____________________________________________)33-34ח(הרב קוק. 050-6840553

 נדל"ן באנגליה, 
תשואות גבוהות + עליית 
ערך, רישום בטאבו בליווי 

_____________________________________________)33-36(עו"ד. 055-9419672

 ברח' ירושלים סמוך 
לר' עקיבא להשכרה/ 

למכירה חנות, מיידית. 
חדשה לחלוטין 21 

מ"ר+18 מ"ר, גלריה, 
תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות 100 
מ"ר בר' עקיבא באזור 

הסואן של גן ורשא, 
בפסאז', במחיר 10,000 

ש"ח לחודש תיווך 
_____________________________________________)33-34(אשכנזי 03-5791770

 להשכרה חנות 
במרכז ר' עקיבא, חזית, 

משופצת, 35 מ"ר, 
בתיווך אשכנזי 

03-5791770)33-34(_____________________________________________

 להשכרה במיידי שטח 
מסחרי של 100 מ"ר במרכז 

רבי עקיבא בפסאז' 
03-5785777)33-34(_____________________________________________

 משרד חדש להשכרה 
בהרב לנדא+מטבחון שרותים 

_____________________________________________)33-34(ומזגן. 052-7118514

 סוויטות יוקרתיות 
סגנון מלון בוטיק+בריכה 

וג'קוזי, 10 דק' הליכה 
_____________________________________________)33-36(מהכינרת. 050-6480390

 ביוסף חיים, 3 חד', ק"א, 
חדשה ומשופצת מהיסוד, 
3 כ"א, מוארת, ממוזגת, 

מסורגת ומאווררת+מ.סוכה 
052-7605270)33-36(_____________________________________________

אלעד

 דירת 3 חד' 77 מ"ר 
תשואה גבוהה 550,000 

_____________________________________________)34-37ל(ש"ח 055-6662393

 במרכז העיר חפץ חיים, 
2.5 חד' גדולים, 70 מ"ר, ק"ב 
למגורים/השקעה 1,160,000 

_____________________________________________)34-34(ש"ח תיווך יוחנן 050-4104044

 בק.אתא דירות 
למשקיעים מ-425,000 ש"ח, 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)34-34(פרויקטים 052-2790370

 בק.אתא דירה קומה 
ראשונה בחרדי, למהירי 

החלטה, מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרויקטים 

052-2790370)34-34(_____________________________________________

 בק.אתא דירה מחולקת, 
בחרדי, תשואה נאה, מציאה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)34-34(פרויקטים 052-2790370

 תיווך מבחר ענק של 
דירות להשכרה בבני ברק 

ובפרדס כץ לשוכרים טובים 
במחירים זולים, אפשרי 
מרוהטות. 03-5444815

054-7477054)34-34(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, גן וורשא, 
80 מ"ר, קומת קרקע, 

מתאימה מאד לעסקים! יעד 
_____________________________________________)34-35(נדל"ן 054-8410006

 להשכרה בית ענק 
בגודל 450 מטר בשלושה 

מפלסים בהר השלום 
ברחוב האדמו"ר מרוזין 

בית מסודר ומרוהט 
16,000 ש"ח מיידי 

בלעדי לתיוך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 בלעדי בגוטמכר 
בית פרטי ומפואר, 4 

מפלסים, גג גדול, בריכה 
פרטית+מעלית+חניה 

למטרת מגורים/
מוסד/ישיבה ועוד! 

לפרטים "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא קומה א', 
4 חד+100 מ"ר, משופצת+ 

חניה 2,170,000 ש"ח
050-7503129)34-37(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים! 
4 חד', בניין חדש, ק"ב, 

חזית+מעלית+חניה, 
מיידי, 4,800 ש"ח 

"סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 בסמטת רחל 3 חד', 
חדשה לגמרי, 62מ"ר+סוכה, 

ק"ג, ממוזגת, 3,800 ש"ח 
052-7606607)34-37(_____________________________________________

 באיזור העירייה
3 חד', ק"ג ענקית 

ומטופחת, 3,900 ש"ח 
"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 ברח' הראשונים, 
3 חד', חדשה וממוזגת+ 

מעלית+מרפסת שמש וסוכה 
ק"ה 3,500 ש"ח 

052-7671305)34-37(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העירייה 3 
חד'3+ מרפסות ענקית, 90 

מ"ר, ק"ב, מצב מעולה, חזית, 
4,200 ש"ח )אפשרי לטווח 

_____________________________________________)34-34(ארוך( א.פנחסי 03-5799308

 בקוטלר 80 מ"ר, 
3 חד'+מרפסות, 

ק"ב, חזית, כניסה 
מיידית 4,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש בשמעיה, 
דירת 3 חד', מפוארת לטווח 

ארוך 4,700 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 2.5 חד' 
+מרפסת כ-65 מ"ר קומה ג', 

משופצת, מס' נכס 17064 
אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 2.5 חד', כ-50 
מ"ר, קומה ג', חזית, 2,900 
ש"ח גמיש, מס' נכס 17064

אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 2 חד', 
כ-45 מ"ר, יפה וממוזגת, ללא 
ריהוט, בניין שקט, קומה 2.5 

_____________________________________________)34-37ל(3,000 ש"ח 054-6969961

 בר אילן 1.5 חד', קומת 
קרקע כ-35 מ"ר, פינוי מיידי 
מחיר 2,800 ש"ח מס' נכס 
17767 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 במסקין כפר גנים ג', 5 
חד', משופצת, מרפסת סוכה, 

מחסן, 6,000 ש"ח 
 054-3320655

_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 כפר גנים כץ 27, 5 חד', 
ק"א, מעלית, חניה, כניסה 
מיידית רי/מקס משהדסקל 

050-5926021)34-34(_____________________________________________

 במרכז העיר באיכילוב 
3.5 חד', 90 מ"ר, מרווחת 

ומסודרת, ק"ג, 3,300 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(תיווך יוחנן 050-4104044

 להשכרה 3 חד' 
בשפרינצה פתח תקווה, 

מיידית, מזגן, קומה 4.
054-8401789)34-34(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חד' לקניה 
בבני ברק/קרית הרצוג לל"ת 

_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק לל"ת במחיר 1,800,000 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-6651365

 דרושה דירה+סוכה בב"ב 
למשך חג הסוכות הבעל"ט 

_____________________________________________)34-35ח(054-8420848

 רוצה להשקיע את כספך 
ולהרויח 10% בוודאות? אם 

יש לך 100,000 ש"ח ומעלה 
תתקשר לתיווך ארץ הצבי 

052-5253470
08-9931163)34-34(_____________________________________________

 מציאה! חנות למכירה 
25 מ"ר, ברב קוק בלעדי ל 
BA יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)34-34(דורון

 חנות להשכרה, 25 
מ"ר, הרב קוק, 13 מטר, 

שיפוץ ע"י הבעלים 
בלעדי ל BA יזמות 
_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 200 מטר להשכרה 
הכנת המקום ע"י 

הבעלים איזור הרב קוק 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 תיווך חנות כ-30 
מ"ר+גלריה במיקום מרכזי 
בז'בוטינסקי, 3,000 ש"ח 

גמיש, מיידי. 054-7477054
03-5444815)34-34(_____________________________________________

 חנות וגלריה להשכרה 
משופצת, 25 מ"ר, מול דובק, 

לטווח ארוך 054-3453911 
_____________________________________________)34-35ל(אריה

 בז'בוטינסקי קרוב 
לרבי עקיבא 70 מ"ר, 

מטופחת מאוד, 7,000 
ש"ח מיידי, 

"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות ברחוב 
רבי טרפון )קרוב לר"ע( 

19מ'+גלריה, מיקום 
מרכזי, 4,500 ש"ח, 

בלעדי לתיוך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
ברב קוק חנות/משרד 

30מ"ר, חזית משופצת 
לכל מטרה 3,000 ש"ח 

מיידי "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
בז'בוטינסקי  100 בני ברק 

_____________________________________________)34-37(80 מ"ר 052-5039991

 מציאה!! חנות במרכז 
העיר כ-50 מ"ר, במחיר 

הזדמנותי תיווך 
03-9050080)34-34(_____________________________________________

 למכירה מחסן 
בז'בוטינסקי קומת קרקע 

כ-30 מ"ר, 530,000 ש"ח מס' 
נכס 851 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 
להשכרה, 120 מ"ר, עם 
חנויות, גישה להעמסה, 

_____________________________________________)34-34(במיקום מצוין. 052-2656825

 באשקלון משרדים 
לקנייה/השכרה להשקעה או 

למטרת מסחר עומרי 
054-7313344)34-34(_____________________________________________

 משרד 30 מ"ר 
להשכרה ברב קוק, 

קומת כניסה רק ב-2,500 
ש"ח תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 משרד להשכרה במגדלי 
שקל 70  מטר, מחולק ל-4 

חדרים תיווך BA יזמות 
054-4980159)34-34(_____________________________________________

 7 משרדי יוקרה ברחוב 
הצלע ברמת גן כל משרד 17 
מטר נטו רק 450,000 ש"ח 

ניתן לקבל שכירות 3,500 ש"ח 
תיווך ארץ הצבי 08-9931163 

052-5253470)34-34(_____________________________________________

 בקרית מטלון בהסיבים, 
3 קומות/חצאי קומות+חניה 

כניסה מיידית רי/מקס 
_____________________________________________)34-34(משהדסקל 050-5926021

 למשרד/קליניקה 
90 מ"ר יוקרתי ביותר, 
5 חד'+קבלה מטבחון, 

שירותחם+חנייה 
_____________________________________________)34-34(תיווך 03-8050080

 דירת נופש מדהימה 
בחצור הגלילת 10-50 איש, 

בריכה, בית כנסת, נוף מדהים
054-7964399)34-37(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

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

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-22/19(_____________________________________________

 וילה יפיפיה 4 חד' 
ממוזגת + חצר גדולה,

7 דקות מהכינרת ו 2 דקות 
מהשטיבלעך 052-7606968 

_____________________________________________)25-34ל(050-4121032

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

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

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

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

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי 

_____________________________________________)24-35(לכינרת טלפון: 052-7165660

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

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

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

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

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



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

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

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

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. 

052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

 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)25-28/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)25-26/19(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

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

 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

 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)35-36/19(_____________________________________________

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

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

 "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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

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

לפרסום
03-6162228

 בצאנז, דירה חדשה, נקיה, 
יפה וממוזגת, 8 מיטות. 

052-7154292 בערב, 
_____________________________________________)23-34ל(053-3114368

י”א - י”ג באלול תשע”ח   22-24/8/2018

לפרסום
בלוח

03-6162228

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-26/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 בין הזמנים בתפוסה 
מלאה! נופש על הים, 
אפשרות עד 30 אנשים

052-6460451)07-08/19(_____________________________________________

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-27/19(פרטי 054-2562686

 בית פרטי מאבן,
הכולל 2 צימרים +

חצר גדולה + בריכה, 
בצלע ההר צופה לנוף 

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

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-28/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 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(_____________________________________________

 דירת נופש לזוגות 
משפחות+ גקוזי גינה ענקית 

_____________________________________________)25-37(ובריכה 052-2797223

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים מקום יפה פינתי 

ושקט עד 40 איש 
_____________________________________________)26-37ל(052-6377060 שמרית

קיט בחו”ל

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

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

מכירת רכבים

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

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

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-52/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-02/19(_____________________________________________

 "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

 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(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

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

רמת מגשימים

 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, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-05/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-21/19(_____________________________________________

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

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-22/19ל(054-8592082

 ראש השנה באומן - לינה 
החל מ- 20 איש, מקומות 

אחרונים, כולל הסעות, מהרו 
להזמין, יש לתאם מראש, 

055-9765707)23-34(_____________________________________________

דייהטסו

קצרין
 זה הזמן לטייל בגולן 

דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לזוגות ומשפחות, 

קורבים לאטרקציות ומסלולים 
הנחות לאטרקציות

_____________________________________________)25-36ל(050-5275981 04-6961175

מאזדה

קרייזלר

שלומי

 וילה חדשה, ענקית, 10 
חדרי שינה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 

_____________________________________________)29-40(נפרדת בישוב 050-9303353

תעוז
 בריכה פרטית מוצנעת, 
מחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה 

לזוגות וקבוצות. 
052-3135105)29-40(_____________________________________________

כרמיאל

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-19/19(_____________________________________________

מושב גורן

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-47(דתי. מרים, 054-9911490

מגדל
 במושבה מגדל וילה 
מפוארת+יחידה, בריכה.

לסופי שבוע. נופש למשפחות 
050-8743574)27-38(_____________________________________________

 בקתת עץ, ג'קוזי, נוף, 
חדש, קורב לרשב"י + חצר 

גדולה. יחס חם!
050-9070487)28-39(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

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

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-08/19(_____________________________________________

השכרת רכב

 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(_____________________________________________

 מבצע בהשכרת רכב, 
מחיר חודשי ללא הגבלת ק"מ, 

החל מ- 2,000 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)23-34ל(054-8160001

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

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

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

בריאות

התנדבות

אירועים

 מניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 
דרוש נהג! "ציפי הסעות"

050-4110855/052-3821702)29-36(_____________________________________________

 MPV מאזדה 
שנת 2001, 7 מקומות. 

_____________________________________________)31-34(טל: 052-4788488

 תקליטיית "עת רקוד" 
בהנחיית דניאל אהרונוב, 
מוזיקה בכל הסגנונות, 
ואטרקציות לאירועים. 

לימוד נהיגה_____________________________________________)31-38(052-3018899

 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 
_____________________________________________)22-47/18ל(חינם! 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 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

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-20/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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)31-30/19(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

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

 *וילת אירוח יפיפיה,
4 חד', חצר ובריכה פרטית
* 10 חדרי אירוח + נוף + 

בריכה, ילדים חינם!!!
050-5236390 054-2515630)32-43(_____________________________________________

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

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

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)50-50/18(_____________________________________________

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)26-37(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-26/19(_____________________________________________

 לבין הזמנים, יחידת 
דיור יפיפיה ומאובזרת בלב 

העתיקה, לשבתות, נוף 
להרים, לזוגות/משפחה 

054-5259470)32-35(_____________________________________________

 אבקה יחודית המרפאה 
פטריות בציפורניים ורשומה 

_____________________________________________)28-35(כפטנט עולמי. 055-6610818

 משה אלסייג מורה 
לנהיגה, רכב חדש אוטומט וגם 

הילוכים, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסובלנית, 

_____________________________________________ )32-39(מחירים זולים! 052-2523284

 דרושים מתנדבים/ות 
עם רכבים/ללא רכבים לאיסוף 

עוגות, מב"ב לביה"ח על 
_____________________________________________)32-36(השומר. 055-6610818

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 /

₪

₪

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה
050-5990545)33-40(_____________________________________________

 טחורים ופיסורה - 
התרופה המרפאה לחלוטין 

- והצילה רבבות אנשים ללא 
ניתוח, 050-6882047, 

02-5822586)33-40(_____________________________________________

אטרקציות
 "לעוף על המים"-

אילת שייט חוויתי 
בסירה המהירה 

באילת, אבובים, צפיה 
בדולפינים, שנירקול 

בשונית ונהיגה עצמית, 
)עד 10 אנשים(.
050-4454458)33-34(_____________________________________________

יבניאל
 צימרים יוקרתיים 

ברמה אירופאית לזוגות 
ומשפחות סמוך לכינרת, 

ג'קוזי + חצר גדולה
055-6733843)20-49(_____________________________________________

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

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

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-20/19(_____________________________________________

 צימר משפחתי מרווח 
בריכה פרטית, נוף 

מהמם, 10 דק' מהכינרת. 
058-7697174)27-40(_____________________________________________

 וילת קומות +חצר 
משחקים, 8 חד' סגורים+ 
בריכה מתאים למשפחות 

וגיבוש עד 35 איש. 
054-8450432/054-8470433)29-40(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

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

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

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

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)19-44(_____________________________________________

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, 

_____________________________________________)23-22/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

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

050-2565636)09-35(_____________________________________________

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

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

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-3/19(חיים 054-6371079

 תיווך לחגים
רוצים להשכיר או לשכור דירה 

בירושלים לחגים? לפרטים: 
053-3132927)33-36(_____________________________________________

 לחגים ולר"ה קוטג' נקי 
ומיוחד בכרמיאל עם גינה 
ממוזג, קורב לרשב"י ולים 
נפרד בעכו 058-3261711 

04-9987070)33-40(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-32/19(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה 
וממוזגת מתאימה 

לזוג+תינוק, מיקום 
מעולה, ליד קארליבך, 

שווה להכיר. 
052-7153475)33-36(_____________________________________________

 "צימרים גבריאל" מתחם 
4 חד' לזוג/משפחות מאובזר 

ברמה גבוהה נקי וממוזג 
053-7527999)33-44(_____________________________________________

 סריון 2010, 132ק"מ, 
לבנה, שמורה ומטופלת, יד 2 

מפרטי+חיישני רוורס 
_____________________________________________)33-34ל(050-5216630

ישיבות
 בחור יקר! אם התמודדת 

במסגרת ישיבתית והיה לך 
קשה אבל עדיין רוצה להרגיש 

שייך מקומך איתנו. "נועם 
השם" מסגרת מכילה ובונה 

ומאתגרת עם צוות מסור. 
_____________________________________________)33-36(בירושלים: 050-4107529

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-48(_____________________________________________

 בבית ישראל לזוג, 
מפוארת, נקיה הליכה לכותל, 

מבצע אלול 200 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ל(052-7681369

 וילה 7 חד', ממושגת, 
משחקים לילדים ונוער, בריכה, 

_____________________________________________)34-45(ביה"כ צמוד 053-2827371

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, נוף מהמם, ליד 

העתיקה, להזמנות 
_____________________________________________)34-37ל(052-7668387

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת 

מזגנים וחצר. 
08-6601778

052-7113937)34-43(_____________________________________________

 מאזדה cx-9 שנת  
2013, יבוא אישי, 7 מקומות, 

מפוארת, מושבים מעור, 
_____________________________________________)34-35ל(054-4526513

 גרנד וויאיגר 2012, 
יד ראשונה כולל רמפה 

להעלאת נכים, שמור במיוחד
_____________________________________________)34-37ל(050-2432210

משכנתאות

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

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

 יועצת משכנתאות 
מסורה, גם לבעייתים, גם 

כשאין הוכחת הכנסות. 3,000 
_____________________________________________ )32-35ל(ש"ח גמיש 058-4414354

 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

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

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

_____________________________________________)16-52(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-02/19(לחתונות 0525-778544

צילום

ספרי תורה

קורסים

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

במבחר בדים, מבצע מושב 
כסא ב-70 ש"ח ניתן להזמין 
גם תיקוני נגרות ופוליטורה 

052-4227714)32-39(_____________________________________________

 לימוד שפות בביתך, 
אנגלית למתחילים 350 ש"ח 
ומתקדמים 300 ש"ח אידיש 

250 ש"ח ועוד 30 שפות. 
_____________________________________________)25-37(מהות: 03-50325527

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קדושת הכתב
מכון

קוסמטיקה

 פדיקור רפואי מקצועי 
כולל ציפורן חודרנית, יבלות 
ופטריות בציפורניים ואבקה 

יחודית לריפוי הפטריות 
_____________________________________________)28-35(בציפורניים. 055-6610818

 אפרת טולדנו מאפרת 
מקצועית, במבצע חד פעמי 

איפור ערב/מלוה 180 ש"ח
איפור כלה- 380 ש"ח

052-6692686)29-40(_____________________________________________

פדיקור

 "שמש" צילום ועריכה.
* 30 שנות ניסיון 

*שירות ויחס אישי 
*המוצר המוגמר על גבי 

אלבום דיגיטלי איכותי
052-2577708)31-37(_____________________________________________

  "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 
חסידים לטאים, ספרדים, 

דת"ל, נכים/ות ופרק ב', שדכן 
מקצועי עם המון הצעות.

03-6189388 054-8422105)13-39(_____________________________________________

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)33-42(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006

(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י”א -י”ג באלול תשע”ח  22-24/8/2018

לפרסום
03-6162228

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 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(_____________________________________________

ריהוט
 תכולת שולחן + 6 

כיסאות, ספות יפות, 10 
כיסאות, מקרר, תנור 

_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

 כסאות משרדיים/
כסאות מחשבים במצב מצויין 

_____________________________________________)31-36(בירושלים 050-4107529 

 ספות 2-3 מעור ניקולטי 
אטלקי, שנה בשימוש, חדשים.

052-4227714)31-34(_____________________________________________

 שולחן + 6כסאות מעץ 
מלא, חום כהה, מושב מעור 

אופייט-חדשים,  )אפשרות 
לשולחן או לכסאות בנפרד( 

052-4227714)31-34(_____________________________________________

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-800 ש"ח/

אפשרי מקולקלות בתרומה 
_____________________________________________)32-33ח(054-8432271

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1,200 בתרומה 

אפשרי מקולקלים. 
052-3595314)32-32(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת אברך בן תורה 

_____________________________________________)32-33ח(בתרומה 054-8432271

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

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

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

תינוקות

 2 מזגני תדיראן ג'וניור, 
במחיר מציאה, 400 ש"ח כל 

_____________________________________________)32-35(אחד. 054-8460500

 למכירה תנור אפיה וגז 4 
להבות מצב מצויין 210 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 חדשה מהאריזה שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)32-33ח(499 ש"ח 054-4783220

 מיטת נוער נפתחת 
כחדשה+מגירות 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(כ"א 052-7177539

 מיטה משולבת עץ מלא 
כולל מזרונים עם ארגז 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8461423

 שולחן כתיבה /ספריה 
400 ש"ח כולל כוננית בעלת 3 

_____________________________________________)32-33ח(מגירות כחדש 052-6140800

 שידת 4 מגירות על 
גלגלים 200 ש"ח צבע עץ 

משולב פיסטוק בהיר כחדש 
_____________________________________________)32-33ח(052-6140800 

 כוורת שמחולקת ל-4 
מרווחת 150 ש"ח צבע עץ 
_____________________________________________)32-32(משולב פיסטוק בהיר כחדש

 סלון עור בצבע שחור 400 
_____________________________________________)32-32(ש"ח 052-2655837

 למכירה מיטה יהודית 
מצב חדש 500 ש"ח 

052-5316312)32-32(_____________________________________________

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד משובץ מצב מצויין. 500 

_____________________________________________)32-32(ש"ח 054-5705546

 1.65X2.35 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח 

054-5705546)32-32(_____________________________________________

 שולחן עץ לסלון בצבע 
שחור מבמם 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שולחן פינת אוכל כחדש 
בצבע חום כהה ל-4 זועדים 
במחיר מציאה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש מציאה 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שידה גדולה בעלת 3 
מגירות מעץ צבע חום אפרפר, 

במחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 סט כורסת הנקה והדום 
מעור בצבע קרם במצב חדש 

במחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שולחן בר מעץ מתכת 
בצבע לבן כסוף כחדש, במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-3980448

 2 שידות קטנות בעלות
2 מגירות כל אחת, מעץ חום 

אפרפר, 250 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

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

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 053-3114819

 עגלת טיולון חב' דוקטור 
בייבי בצבע שחור במצב 

מעולה ב-150 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 למכירה כסא תינוק לרכב 
_____________________________________________)32-33ח(ב-50 ש"ח 050-6245339

 שידת תינוק, חמש 
מגירות במצב מצויין ב-250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8465270

 בב"ב טיולון סיבקס סצבע 
_____________________________________________)32-33ח(שחור 250 ש"ח 058-3297027

 למכירה עגלת אמבטיה 
"ציקו" במצב מצויין" 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-5737813

 אמבטיית תינוק עם 
מעמד מתכוונן מפלסטיק 

בצבע תכלת במחיר מציאה 
_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח 054-3980448

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-04/19(_____________________________________________

אבידות

 אבדה מצלמה איקסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 

חיים, צבע אפור, נרתיק תכלת 
_____________________________________________)31-32ח(052-7145526

 אבד כרטיס זיכרון 32 
ג'יגה בקו 422 לירושלים או 

להפך. או בערים אלו.
_____________________________________________)31-32ח(052-7136879 

 נמצא תיק גב עפ תכולה 
בפארק רידינג בת"א ביום 

_____________________________________________)31-32ח(חמישי י"ד אב 052-7366616

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות 
ושטרות כסף.
052-4040221)31-34(_____________________________________________

 לאברך דרושים ספרי 
"והגדת" בתרומה או המחיר 

_____________________________________________)32-32(מוזל 058-3237037

 דרוש עגלת תאומים 
במצב מצויין במחיר סמלי 

052-7119148)32-32(_____________________________________________

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)32-32(תורה 052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)32-33ח(חילוף 050-6651365

 דרוש ספר רפואת 
חירום לחובש מד"א/איחוד 
_____________________________________________)32-33ח(הצלה)עדיף( 054-8529043

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

 אבדה מצלימה קנון 
בשקית "קסטרו" בקו 3 לכותל 
ביום ב' כ"ה אב 053-4157984

_____________________________________________)33-34ח(054-8412935

 נמצא ספר חובת 
הלבבות בתחנת אוטובוס 

_____________________________________________)33-34ח(בעזרא בבני ברק 03-9088548

 נמצא נגן ביום חמישי כ"ח 
אב באיזור בילו בב"ב. 

_____________________________________________)33-34ח(052-7692529

 מעונין לקנות נגן 
סאנדיסק במצב טוב רק ב-50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7163334

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)33-34ח(054-7432035

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)33-34ח(70 ש"ח בלבד. 052-3463482

 למכירה מיקרוגל דיגיטלי 
)לבן( במבצ מצוין 450 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

 למכירה מסך למחשב 
_____________________________________________)33-34ח(מצב מעולה 054-3975847

 שואב אבק איכותי 
"פיליפס" 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-6951960

 מסך מחשב 21 אינץ' 
למחשב PC כחדש. 220 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4119140

 למכירה מצנן לחדר גולד 
ליין 300 ש"ח בפתח תקווה 

_____________________________________________)33-34ח(052-3548715

 מחשב נייח ללא דיסק 
קשיח, 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6187374/053-3179093

 מחשב נייד וינדוס 
10ותוכניות 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6187374/053-3179093

 למכירה מסך מחשב 17 
syncmaster במצב מעולה 

_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח 052-7651694

 מכונת כביסה 
electrolux במצב חדיש )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 BRAUN מגהץ אדים 
במחיר מפתיע במיוחד )בני 

_____________________________________________)33-34ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 מצלימת קנון במצב 
מצויין+נרתיק+כרטיס זיכרון 

32 ג'יגה 300 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-2347671

 למכירה מסך מחשב 
סמסונג 90 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 מנורה לסלון 170 ש"ח
מנורה למטבח 130 ש"ח
מנורה לפ"א 130 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-2727474

 מחשב נייח כולל מקלדת 
ומסך, מעבד I3 ב-500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-3077179

 מגהץ קיטור טפאל 440 
גרם )מקצר( 100 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 מטען למצלימות פוג'י/
אולימפוס 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 מטען למחשב נייד 
ACER 100 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 2 מיטות+מגירות ארון 2 
דלתות, בצבע שמת וורוד.

במצב מצוין 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7112411

 כסא נוח מתקפל מתאים 
לטיולים, 50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מסיבי במחיר נוח במיוחד 

)בני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 ארונית בצבע חום 
מדפים+מגירות מאוד שימושי 

500 ש"ח+ויטרינה בצבע 
_____________________________________________)33-34ח(שחור 300 ש"ח 050-9340317

 ספה מעור צבע חום 
יפה, אורך 1.60 ב-500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 052-7665283

 4 כסאות מטבח כחדשים 
בהזדמנות! )בני ברק( 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה שידת מגירות 
מצב מצויין 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 למכירה ספה מצב מצויין 
חזקה ויציבה 260 ש"ח בלבד

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 שולחן מנירוסטה מתאים 
ל- בית/חדר/עסק כולל 2 
מגירות קטנות 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-6140800

 מיטה מתקפלת עם 
מזרון במצב מצויין ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 מציאה! עגלה כחדשה 
במצב מצויין+סלקל שמתחבר 

לאוטו 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(053-3346080

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה ב-400 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 מיטת תינוק כחדשה 
בצבע עץ דרוש תיקון קל, 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7112411

 בהזדמנות! סלקל 
לתינוק+כסא בטיחות 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-9089110

 עגלת MAX-X ד"ר בייבי 
אמבטיה+טיולון+תיק תואם 
במצב מעולה, חזקה ושמורה 

_____________________________________________)33-34ח(ב-500 ש"ח 052-7134832

 מציאה! מיטת תינוק 
במבצ מצוין בהזדמנות! 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3346080

 בב"ב טיולון סיבקס בצבע 
_____________________________________________)33-34ח(שחור 250 ש"ח 058-3297027

 כסא מנהלים 
הכולל מנגנון הנאומטי+ 

משענת+ידית הגבהה בב"ב 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח 054-7216671

 בוסטר יוקרתי לילד בגיל 
5/7 במצב מעולה, 70 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3466398

 משאבת חלב מיני של 
מדלה כחדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3466398

 משאבת חלב חדשה 
באריזה דו צדדית חשמלית. 

_____________________________________________)33-34ח(350 ש"ח 052-3466398

 עגלת תאומים שחורה 
בייבי ג'וקר 500 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 עגלת תינוק, 
טיולון+אמבטיה בריטקס. 

052-7129141)33-34(_____________________________________________

 למכירה מיטת תינוק 
ללא מזרון רק 190 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 עגלת בוגבו בצבע אדום 
במצב מעולה ב-200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק משומשת 50 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 משאבת חלב דו צדדית 
חשמלית באריזה חדשה 200 

_____________________________________________ )33-34ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת תאומים בייבי ג'וקר 
גלגלי אויר 300 ש"ח

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 עגלה מאסיבית עם גלגלי 
_____________________________________________ )33-34ח(אויר 200 ש"ח 058-3245685

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)33-05/19(_____________________________________________

 בחודש אב נמצאו 2 
טבעות בשירותים בתחנה 

במרכזית בירושלים 
_____________________________________________)34-35ח(058-3221407

 אבדה מצלימה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים צבע אפור עם נרתיק 

_____________________________________________)34-35ח(תכלת 052-7145526

 אבד נגן MP3 עם אוזניות 
בנחל קיבוצים י"ט אב 

_____________________________________________)34-35ח(058-3237037

 בחודש אב לפני 3 שנים 
נמצאה טבעת נישואין ברוחב 

_____________________________________________)34-35ח(פתח תקווה 052-7129251

 אבד תיק של פאה, עם 
פאה בתוכו בקו 292 ביום 

_____________________________________________)34-35ח(שלישי ג' אלול 053-3126670

 נמצא נגן עם אוזניות 
בפארק הכט בחיפה

054-8416170)34-35(_____________________________________________

 נמצאה מצלמה בקו 419 
מירושלים לכיוון בית שמש 

_____________________________________________)34-35ל(058-7174070

 אבדה מצלמת קנון בבין 
הזמנים במרינה באשדוד

052-7181751)34-35(_____________________________________________

 דרוש מקרר לבית כנסת 
בתרומה או במחיר סמלי 

_____________________________________________)34-35ח(053-3124042

 מעונין במכתב של הרבי 
מחב"ד ז"ל במחיר סביר 

_____________________________________________)34-35ח(050-4158682

 דרוש עריסות במצב מצוין 
_____________________________________________)34-35ח(במחיר סמלי 03-6199452

 דרוש מכשיר פלאפון 
K33 אפילו מקולקל במחיר 

_____________________________________________)34-35ח(זול ב"ב 054-8491154

 דרושה ספה דו מושבית 
במצב מצוין למסירה במודיעין 

_____________________________________________)34-35ח(עלית 052-7128112

 דרוש אופניים מידה 
26 עד 400 באיזור בי"ש 

_____________________________________________)34-35ח(02-9990164

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)34-35ח(חילוף 050-6651365

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)34-35ח(תורה 052-7396092

 לישיבה חדשה בירושלים 
דרוש מקרר/מכונת כביסה/
שולחן מחשב/מקפיא גדול/

_____________________________________________)34-35ח(תנור/ספה 052-7659778

 דרוש מיני בר/מקרר 
קטן במצב מצוין/חדש 

לחדר בישיבה 
_____________________________________________)34-35ח(054-6337121

 דרוש מקפיא/מקרר קטן/
מזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת אברך בן תורה 

_____________________________________________)34-34(בתרומה 054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-800 ש"ח/

אפשרי מקולקלות בתרומה 
054-8432271)34-34(_____________________________________________

 ראדיאטור בטיחותי לילדים 
חדיש+שעון שבת ללא צלעות 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים 120 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

DVD +קריוקי 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מערכת מיני 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(חדשה 054-8483032

 רדיו חדש וקומפקטי 
_____________________________________________)34-35ח(מעוצב 40 ש"ח 054-8483032

 שעון יד חכם עם מצלימה 
מקרופון בלוטוס ועוד חדש 

באריזה 300 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-2437292

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך גדול 
_____________________________________________)34-35ח(מגע 400 ש"ח 052-2437292 

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים+שלט חברת 

לוגיטק 400 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-2437292

 מחשב נייד IBM במצב 
מצויין 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

DVD  נייד 9 אינץ' 
כולל שלט, אוזניות, מטע 

לרכב+תיק 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

 25 ספוטים במצב טוב 
_____________________________________________)34-35ח(מאד 50 ש"ח 052-8380655

 מנורה לסלון 170 ש"ח, 
מנורה למטבח 130 ש"ח, 

מנורה לפ"א 130 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 למכירה 2 גופי תאורה 
עם פלורסנטים דקים, צבע 

נחושת במצב מצוין 160 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8464909

 תנור 2 תאים משולב+ 
כיריים ופלטת שבת 380 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-5397876

 תנור בולט אין קינג 
איכותי, עובד מצוין, מולט 

וסוסטם עם ניקוי עצמי 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-8969770

 תנור חימום מסתובב 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-9342918

 מכונת מיצים קשים 
_____________________________________________)34-35ח(חדשה באריזה 03-9342918

 מכונת פילטר לקפה 70 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-9342918

 ברה"ע למכירה גריל 
בגודל בינוני ב-120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7966786

 מייבש כביסה 
אלקטרולוקס 7 ק"ג כחדש+ 

אחריות במחיר מציאה 
_____________________________________________)34-35ח(054-4514210

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש במחיר 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 054-8453370

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה חדשה באריזה 

_____________________________________________)34-35ח(50 ש"ח 052-4831449

 מכשיר סודה 
סטרים+בלון ל-30ליטר גז 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח 052-9396092

 ילקוט לביה"ס של מודן 
_____________________________________________)34-35ח(כחדש 50 ש"ח 050-9089110

 למכירה אופניים 
חשמליים 36, בקר 350 
במצב מצויין 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8464909

 הוברבורד כחדש 300 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-5322377

 למכירה קנרים יפיפיים 
מעורב חבשי ודמורפיק 180 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח ליחידה 052-7151075

 קורקניט במצב חדש 
_____________________________________________)34-35ח(ב-100 ש"ח 050-6245339

 ראדיו דיסק מקורי לרכב 
MP3 למזדה 3 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8492903

 פלש למצלימה 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8492903

 מכונת תספורת לא 
חדשה ב-25 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-8776286

 כיריים בילד אין 5 להבות 
כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7188017

 פלטת גריל פלנצ'ה 
_____________________________________________)34-35ח(חדשה 60 ש"ח 052-7188017

 סדין חימום חשמלי חדש 
_____________________________________________)34-35ח(60 ש"ח 052-7188017

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7938941

 למכירה פקס HP מצב 
מצויין 105 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 אוזניות בלוטוס חדשות 
מדהימות לסוללרי, סוללה 
נטענת, 160 ש"ח מציאה 

_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 מנגל על גז שני ראשים 
איכותי מאלומניום הצתה 
אלקטרונית ללא בלון 290 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 02-6561606

 מייבש כביסה גדול 
ELECTROLUX במצב חדיש 

)בני ברק( 500 ש"ח בלבד 
054-7216671)34-34(_____________________________________________

 בלנדר מקל אלקטרו חנן 
חדש באריזה 40 ש"ח בלבד 

050-4131634)34-34(_____________________________________________

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GCE5933 ב-100 ש"ח 

052-7966786)34-34(_____________________________________________

 מכונת כביסה בוש דגם 
1270WOL דרוש תיקון קל 

_____________________________________________)34-34(400 ש"ח 050-3337530

 מזגן 3/4 ג'וניור 500 ש"ח 
050-4128920)34-34(_____________________________________________

 מאוורר קיר אלחוטי 15 
מצב מעולה 75 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

 טלפון אלחוטי פנסוניק 
_____________________________________________)34-35ח(75 ש"ח 052-8380655

 טלפון סוללרי סמסונג 
גלקסי נוט 3 450 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

 בלנדר מוט חזק 300 
MR BRAUN מקציף, 
קוצץ, וכו' 99 ש"ח -054

_____________________________________________)34-35ח(4783220

 מסך מחשב שטוח 19 
אינץ' עם רגל למחשב ורגל 

חשמל מצוין 180 ש"ח. 
_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 נגן MP3 עם סוללה
פנימית +מתאם למחשב+ 

אוזניות חכם 60 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 מחשב שולחני+מקלדת 
+מסך דק במצב מעולה!! 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 053-3346080

 6 כסאות צבע עץ חום 
בהיר, ריפוד מושב עור חום 

600 ש"ח במצב מצוין 
_____________________________________________)34-35ח(052-4227714

 ספת נוער רייזר נפתחת 
עם ארגז מצעים ומיטה נוספת 

_____________________________________________)34-35ח(600 ש"ח 052-4227714

 למכירה שידת החתלה 
מגירות חזקה ויציבה רק 170 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה כסא ישיבה 
מתכת וריפוד רק 40 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 
עם ידיות וגלגלים תקין ויציב 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 60X120 שולחן סלוני עץ 
חום שחור 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-5397876

 ספה מעור בצבע חום 
יפה בירושלים אורך 1.60 

_____________________________________________)34-35ח(ב-500 ש"ח 052-7665283

 4 כסאות מטבח מעץ, 
ריפוד בד משובץ במצב מצויין 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 054-5705546

 1.65X2.35 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-5705546

 למכירה שידת נוי יפיפיה 
במצב מצויין 300 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-5769990 

 למכירה ספריה כחדשה 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח 054-5769990

 למכירה ספה מצב מצויין 
_____________________________________________)34-35ח(260 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן פינת 
אוכל חזק ויפה 140 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מיטה יהודית 
עם ארגז מצעים 310 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 למכירה מכתביה קטנה 
_____________________________________________)34-35ח(115 ש"ח בלבד 052-5737813

 מיטות יהודיות 80 ס"מ 
במצב מצוין 500 ש"ח 

050-4184747)34-34(_____________________________________________

 4 שולחנות עם תליה 
במצב מצוין כ"א 150 ש"ח 

052-7678334)34-34(_____________________________________________

 כסא נוח מתקפל מתאים 
לטיולים 50 ש"ח 

052-3463482)34-34(_____________________________________________

 למכירה ספה 2 מושבים 
נפרדים 260 ש"ח בלבד מצב 
_____________________________________________)34-34(מצויין יציבה. 052-5737813

 שולחן עץ מאסיבי 
בירושלים אפשרות להובלה 

_____________________________________________)34-34(400 ש"ח 054-8423405

 מיטת היירייזר נפתחת 
ל-2 מרופדת, במחיר מציאה 

_____________________________________________)34-34(500 ש"ח 053-3122039

 למכירה ספה במצב 
מעולה, חזקה ויציבה 240 
_____________________________________________)34-34(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן מכתבייה 
וגם כוורת חזקה ונאה 120 
_____________________________________________)34-34(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה תנור אפיה וגז 
מצב מכני מצוין 190 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813

 חדשה מהאריזה שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)34-35ח(499 ש"ח 054-4783220

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-8483032

 ספת נוער נפתחת 500 
ש"ח 6 כסאות מעץ בהיר, 
מושב עור חום, 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ל(052-4227711

 מיטה יהודית במצב 
מצויין 500 ש"ח 

050-4184747)34-35(_____________________________________________

 מחשב 17-19 אינץ' 
סמסונג במצב מצויין בירושלים 

050-4104529)31-36(_____________________________________________

 חדר ילדים עץ מלא כ"ח 
_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 054-8483032

 מציאה! שטיח חדש ללא 
 1.90X1.40 150 שימוש יפיפה

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4514210

 למכירה שולחן כתיבה 
במצב טוב צבע חום ב-100 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-6245339

 למכירה כסא תינוק 
לרכב ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-6245339

 סלקל לתינוק כחדש 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7188017

 עגלה לתינוק חדשה 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7188017

 מנשא לתינוק כחדש 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7188017

 למכירה טיולון חזק ויציב 
170 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 אנשור תוסף תזונה 
בטעם וניל בבקבוק 7 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7863538

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-3073826

 סלקל+כסא בטיחות לרכב 
_____________________________________________)34-35ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 עגלת טיולון חב' צ'יקו 
במצב מצוין צבע אדום 150 

ש"ח מחיר גמיש. 
_____________________________________________)34-35ח(052-6539056

 סלקל סייבקס+תושבת 
לרכב+מתאמים לעגלה כחדש 
_____________________________________________)34-35ח(ממש 450 ש"ח 050-4116062

 עגלת סילבר קרוס סרף 
שחורה 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 עגלת אחים פיל טדס 
דגם וויב רק 450 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 למסירה עגלת יחיד 
מאונטין באגי+אמבטיה קצת 

_____________________________________________)34-35ח(דהוי 050-4116062

 אמבטיה חדשה לבוגבו 
קמיליון 400 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 אמבטיה לעגלת בייביג'וקר 
_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח 050-4116062

 עגלת יויו )כחול( זקוקה 
לתיקון )ריתוך( 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 עגלת תאומים של צ'יקו 
במצב מעולה 450 ש"ח 

052-7157549)34-34(_____________________________________________

 סלקל 50 ש"ח 
052-3595314)34-34(_____________________________________________

 תיק לעגלה חדש 60 ש"ח 
053-3155415)34-34(_____________________________________________

 למכירה עגלת סילבר 
קרוס, במצב חדש!! צבע 
אדום כסוף ושחור, כולל 

אביזרים נלווים, רק ב-1,500 
_____________________________________________)34-35(ש"ח 052-7773526

 למכירה נדנדה רוטטת 
מרגיעה במיוחד לתינוק מגיל 

-0 ב-120 ש"ח, אמבטיה 
לתינוק+משטח החתלה 

_____________________________________________)34-35(ב-250 ש"ח 052-7773526

 למכירה לול עם מזרון 
צבע לבן מצב מצויין 230 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(בלבד 052-5737813

 מיטת תינוק מעץ לבן 
במצב מעולה 180 ש"ח בב"ב 

053-3113437)34-34(_____________________________________________

 למכירה עגלת אמבטיה 
צ'יקו, 3 גלגלים כמו חדשה, 

רק 170 ש"ח בלבד 
052-5737813)34-34(_____________________________________________

 למכירה טיולון ג'ו 150 
ש"ח בלבד עם גגון ו-2 ידיות, 

_____________________________________________)34-34(מצב מצוין, 052-5737813

 תיק החתלה של גיטה, 
שמור מאד, 200 ש"ח 

052-3988382)34-34(_____________________________________________
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054-2233562
מבצעים מיוחדים לחגים

 בדים
 קנבסים
 זכוכיות

 פרספקטים
PVC/קאפות 

CNC/חיתוך לייזר 
 רולאפים

 באנרים
 גבי במה

 דוכנים

R.S  DESIGN

הדפסה על:

הדפסות 
באיכות גבוהה

דרושים
עובדים

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

058-3275870
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חב"ד )רק הרב יואל( יכול להביא שלום 
אמיתי, כדי שלא תהיה ח"ו השמדה 

 אדם אחראי כולל המלצות המונית-השמדת הכל.
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

 אדם שעוסק בתחום 
החינוך עם נסיון רב, מעונין 

בתפקיד של מפקח, המלצות 
בשפע, 052-7170283, 

052-7630931)22-25(_____________________________________________

 התפנה עורך ספרים ותיק 
ומנוסה לקבלת עבודה רצינית 

בתחום התורני בלבד! 
_____________________________________________)26-29ל(054-8590879

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 אדם רציני אחראי ונאמן 
מעונין בעבודות ניקיון כולל 

_____________________________________________)32-38(המלצות 055-6672036

 חרדית נעימת הליכות, 
למשמרות יום/לילה בבית 

קשישה או בית חולים 
באיזור המרכז 
_____________________________________________)32-35ל(050-9101921

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטרומגנטית המיוחדת 

בס"ד 500 ש"ח נקנתה 
_____________________________________________)32-33ח(ב-2,200 ש"ח 03-6199806

 מצלימת פילים+פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6199806 בערב

 מסך דק למחשב 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7938941

 פראק חתנים חדש 
באריזה מידה 42 בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 054-8415306

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון וורוד 500 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)32-33ח(ירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון וורוד 500 ש,ח 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים 054-8415306

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש, 25 

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

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

_____________________________________________)32-33ח(חדשה 052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

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

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

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 תיק ליטל פרינסס חדש 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-4176776

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת במצב 

מעולה 120 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 אופני הילוכים 26, 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-5385013

 ספר "בראש חרדי" 
יסודות הפרסום במגזר החרדי 
_____________________________________________)32-33ח(כחדש 50 ש"ח 058-3237037

 למכירה 4 קרטונים של 
בדים מהממים במחיר מדליק 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-3980448

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים זמינים וקלים, 50 

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

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשה באריזה 

_____________________________________________)32-33ח(65 ש"ח 052-4831449

 למכירה אופניים גדולות 
מידה 14 לבנות עם גלגלי עזר 

בצבע וורוד, 120 ש"ח  
_____________________________________________)33-34ח(054-5339488 אחרי 16:00

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות חדשות לחלוטיו 

ב-100 ש"ח פולו וכו' 
_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 מצבר 65 אמפר לרכב 
במצב חדש 350 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש ואיכותי ב-100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-5918474

 למכירה טרוקטרון ילדים 
במצב מצוין 400 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 מעונין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים במחיר 

מציאה! הקודם זוכה!
_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 קופסת תה מעץ-ויסוצקי 
מהודרת 31X25 ס"מ, חדשה 

באריזה, 60 ש"ח בבנ ברק
_____________________________________________)33-34ח(054-8418662

 אופני הילוכים 26 300 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-5385013 ב"ב

 תיק קשיח אישי גימס 
בונד מיוחד חדש מהאריזה 350 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-6658234

 גגון מתאים לכניסה 
לבית/לחנות/לביה"כ וכד' 
1.65X0.85 ס"מ 180 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7600336 בב"ב 

 שמיכות זוגיות שתי 
יחידות אחת עבה ואחת דקה 

מיוחדות 290 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(050-6658234

 תוכי קוואקר מאולף 
ב-400 ש"ח בלבד!! 

 03-5241411
_____________________________________________)33-34ח(054-8464310

 כ-600 סרטונים ללימוד 
אנגלית בבית 100 ש"ח 
a0527103506@gmail.com

_____________________________________________)33-34ח(052-7103506

 למכירה 16 גליונות "זמן" 
ב-150 ש"ח 052-7157077 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק

 טיטולים למבוגרים חב' 
שקמה/נועם 45 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 תלת אופן לילדים חדש 
באריזה 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 תלת אופן מברזל 45 
ש"ח בימבה פלא ללא הגה 70 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 ספרי לימוד- אלגברה 
"אספיס" 40 ש"ח, "נחשב 

גאומטריה" 40 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7676856  

 ספרי לימוד יסודות 
החשבונאות בניהול עסקי 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7676856

 תלת אופן חזק במיוחד 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-7676856

 אגרטל מזכוכית+פרחים 
בצבע בורדו ירוק יפיפה 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7676856

 אופני הילוכים במצב 
מצויין ב-350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 דלת הזזה בצבע לבן 
להרכבה עצמית ב-300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 אישה מסודרת ומנוסה 
מכונינית לקפל לכם כביסות 

_____________________________________________)33-34ח(053-3371782

 בחור חרוץ מחפש עבודה 
בירושלים בסבלות או סידור 

_____________________________________________)33-34ח(סחורה במחסן. 053-3147562

 מבחר קלטות חדשות 
וארוזות, שירים וסיפורי ילדים, 
_____________________________________________)32-33ח(8 ש"ח לקלטת 052-7600336

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17 מגוולן נגד חלודה, 
עבה וחזק במיוחד, 215 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7600336 בב"ב

 שמלת ערב פייטים, 
יפיפיה, רק 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-4143035

 נעל עור בורדו, 39,"מורן", 
_____________________________________________)32-33ח(רק ב-99 ש"ח 050-4143035

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

elimelech@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

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

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים אריז"ל 
עם הגהות ומראה מקומות 50 

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

 ילקוט מרובע אורטופדי 
פסים צבעוניים, כחדש, נקנה 

בפתשגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7628985

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(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 9.90 לחודש משלוחים 

חינם לכל הארץ. 
055-6774334)24-36(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-31/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , הילוכי 
פרפר ,קפיצים קדמיים, במצב 

מצוין 500 ש"ח באזור פ"ת 
050-6867740)31-31/19(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום. 
03-6884123/050-5274348)32-35(_____________________________________________

 2G מכשיר מתקדם של 
מצב חדש ברמה ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-5918474

 אוזניות כפתור חדש 
איכותי ב-25 ש"ח  

_____________________________________________)33-34ח(052-5918474

 למכירה מכשיר סוללרי 
מעולה 110 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 מטענים להרבה סוגים של 
פלאפונים 20 ש"ח כ"א ב"ב 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)33-34ח(20 ש"ח 052-3073826

 למכירה מעטפה עם בולי 
דואר עברי 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653753

 למכירה שטרות ישנים 
ומטבעות רק 10 ש"ח. 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653753

 בבני ברק 2 ארנבות+ 
כלוב+אוכל 180 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8457681

 X 'סוכת חזו"א 4 דפ 
דפ', הכל חיבורי עץ. 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4106655

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין. 

_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
במצב מעולה, 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-5705546

 בב"ב שולחן עץ בהיר 
173X87 ועוד הארכה, חזק 

_____________________________________________)33-34ח(ונוח. 150 ש"ח 058-3297027

 בב"ב מיטת ילדים+מיטה 
נפתחת+מגירות במצב מצוין 

_____________________________________________)33-34ח(300 ש"ח 058-3297072

 2 ערכות כלים+חומרים 
ללימוד מקצועי ויטראז', 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-5858631

 למכירה אופני הרים במצב 
_____________________________________________)33-34ח(מצוין 320 ש"ח 050-9340317

 למכירה אופני ילדים 
במצב מצויין 150 ש"ח גמיש, 
אופניי הרים מידה 25 במצב 

_____________________________________________)33-34ח(נהדר 350 ש"ח 050-9340317

 למכירה סיר לחץ סולתם 
מנירוסטה 7 ליטר 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-2727474

 למכירה מסחטת מיצים 
חשמלית חדשה לפירות 
וירקות קשים. 140 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-34666398

 למכירה אופניים מידה 
20 שיכוך מלא בבני ברק 190 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4169800

 שו"ע עם כף החיים 
כתב רש"י, חדש. 110 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-6389446

 למכירה זוג שלווים, 
מטילה ביצים, 60 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(02-5379135

 למכירה ז'קט חדש 
מידה 38, צבע כחול טורקיז 
מאלי אקספרס ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7163334

 אישה מסודרת ומנוסה 
מעוניינת לקפל לכם כביסות 

_____________________________________________)34-35ח(053-3371782

 מעונינת לגהץ בביתכם 
מקצועית+קיפול כביסה 

053-3371782)34-34(_____________________________________________

 בע"ת ותיק תואר שני, 
ניסיון ב"קירוב" ובניהול, 

במשרה בכירה! 
050-4160390)34-34(_____________________________________________

 למסירה מכשיר גלקסי/
אפשרי תמורת החלפה 

_____________________________________________)34-35ח(במכשיר כשר 052-7396092

 S-6 גלאקסי סמסונג 
שמור, חדש 500 ש"ח -052

_____________________________________________)34-35ח(2437292

 P 9 סמארטפון וואווי 
מסך גדול 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-2633790

 מטען אלחוטי סממונג 
גלקסי S-3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4783220

 למכירה דיבורית לרכב 
דגם מוטורולה 60 ש"ח 

050-3337530)34-34(_____________________________________________

 פלאפון אייפון s7 פלוס +
קופסא+מטען+256 'יגה 
_____________________________________________)34-34(2,100 ש"ח 053-2475946

 למכירה פאת סרט של 
גלית אטליה בצבע חום כהה 

_____________________________________________)34-35(כחדשה 052-7165993

 אקורדיון סופרנו, 32 בס, 
היה בשימוש מועט, כולל תיק.

03-6169291)34-35(_____________________________________________

 עגלת קרוס המפוארת+
כל האביזרים, כחדשה. 

_____________________________________________)34-35ל(03-6169291

 "עוז והדר" ש"ס, שפה 
ברורה, גדול, מפואר, חדש. 

_____________________________________________)34-37ל(052-7161181

 למכירה בהזדמנות 
אקורדיון קטן לריתמיקאית 

1,500 ש"ח במצב טוב 
_____________________________________________)34-37ל(052-2503617

 בהזדמנות!! סוכה 
קומפלט כולל בדים, כולל סכך 

5/10 מטר רק 4,000 ש"ח 
050-6561610)34-37(_____________________________________________

 למכירה אופניים של 
ילדים 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)34-35ח(חדש 250 ש"ח 054-8483032

 תיק גברי שחור חדש 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח 054-8483032

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים לתוכי 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מושב שיאצ'ו חדש 
_____________________________________________)34-35ח(באריזה 03-9342918

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגה )כדרורגל שולחן ילדים( 

 121X59X31 ב-490 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(052-7966786

 חליפה שחורה מידה 48 
ישיבתית, יפה, עיצוב מודרני, 

_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-4514210

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי חדש מאירופה רק 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4514210

 למכירה אופני הרים 
במצב מצוין 280 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-9340317

 זיכוי למשקפי מולטיפוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-4135002

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

_____________________________________________)34-35ח(ב-70 ש"ח 050-4135002

 ספר בישול חדש מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשדה באריזה 

_____________________________________________)34-35ח(65 ש"ח 052-4831449

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב 15 ליטר 

_____________________________________________)34-35ח(חדשה 40 ש"ח 052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר צורת רימון 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-483449

 ספר שער הגלגולים 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-4831449

 4 שמלות חדשות 
וצנועות מחו"ל, לא נלבשו, 

_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח 054-5745359

 שמלת ערב סגולה 120 
ש"ח שמלת ערב כחולה ב-2 
חלקים  120 ש"ח, מעיל לגבר

_____________________________________________)34-35ח(180 ש"ח 03-9342918 

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת חיות 
במצב מעולה 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 שמלות ערב מהממות 
מקסי וקצר 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7662723

 שטיח מהמם! בצבע 
בז'/ שחור 150 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4110991

 בטריה של אופניים 
 36V 10 סמסונג כחדשה

אמפר 500 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-4110991

 ספרי לימוד לביה"ס כל 
הסוגים 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7188017

 סיר לחץ סולתם 
מנירוסטה 7 ליטר 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 קופסת מזון רפואי 
"מודולן" במחיר מוזל 

_____________________________________________)34-35ח(054-8454289

 קורקינט מאלומניום קל 
וחזק בצבע אדום מתקפל, 

_____________________________________________)34-35ח(מצויין 60 ש"ח 050-2897977

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 054-8464909

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות למשחקים ווכו' 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)34-35ח(20 ש"ח 052-3073826

 מכניס ג'ינס קסטרו לגבר 
_____________________________________________)34-34(מידה 40 053-3155415

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)34-34(ש"ח 053-3155415

 בד לסוכה "סוכת 
ירושלים" 2*3 יפה במיוחד 350 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7664430

 הליכון לקשישים+מקל 
מתקפל להליכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-6245339

 שעון יד לנשים איכותי 
ויוקרתי חדש ברמה 150 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-8776286

 עגילים זהב טהור יפות 
_____________________________________________)34-35ח(ב-250 ש"ח 050-8776286

 פראק חתנים חדש 
באריזה מידה 42 בירושלים 

_____________________________________________)34-35ח(350 ש"ח 054-8415306

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון וורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)34-35ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון וורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(ירושלים 054-8415306

 תוכי קוקטייל ב-120 ש"ח 
וזוג תוכונים ב-80 ש"ח 

 08-9765927
_____________________________________________)34-34(בישוב חשמונאים 

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת, במצב 

מעולה 120 ש"ח
052-2727474)34-34(_____________________________________________

 תלת אופן 3 שלבים עם 
_____________________________________________)34-34(גגון 370 ש"ח 053-3155425

 PRS 970 אורגן ימהה 
עם המון מקצבים 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 ילקוט ניקי מחובר לעגלה 
60 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 גלילי עטיפות לספרים 
ומחברות 3 ש"ח כ"א ב"ב 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 נעלי בית "מורן" פתוחות 
חדשות 100 ש"ח מידה 37

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 נעלי ספורט נייק וורוד 
אפור בהיר מידה 38 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 נעלי ספורט סאקוני 
חדשות באריזה לגבר מידה 44 

_____________________________________________ )33-34ח(350 ש"ח 058-3245685

 ילקוט ניקי וורוד כחדש 
_____________________________________________ )33-34ח(90 ש"ח ב"ב 058-3245685

 תוכי קוקטייל מאולף 
ב-250 ש"ח ופרא )רגיל( 

ב-120 ש"ח 08-9765927 
_____________________________________________ )33-34ח(ישוב חשמונאים 



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

לפרסום
בלוח

03-6162228

י"א - י"ג באלול תשע”ח   22-24/8/2018

■ 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  
 21:00-23:00 ה-ימים א

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-40/19(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

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!
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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!

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

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
למשמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. למשמרת ערב: 

079-5740225)18-13/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)31-34ל(050-5245338

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-22/19(_____________________________________________

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




?פתחת תיק הוצאה לפועל נגד המעסיק , ולא הצלחת לגבות את החוב
 גם אם כבר עברו מספר שנים, אל תתייאש ופנה למשרדנו!!!

עובד יקר!!! 
מקום העבודה נסגר או הפסיק את פעילותו והמעסיק חייב לך כסף?
תבעת את המעסיק / קיבלת פסק דין - ולא הצלחת לגבות את הכסף?

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

 להשלמת הכנסה 
דרושים מחלקי עיתונים 

לאיזור המרכז לשעות 
הבוקר המוקדמות שכר 

_____________________________________________)26-37(גבוה! 054-4690222

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק והפרסום 

דרושם מועמדים/ות 
רציניים/ות הדרכות ע"ח 

החברה, א. כהכנסה 
_____________________________________________)28-39(נוספת 053-4210898  למיזם חדש דרושים 

אנשים רציניים ללא צורך 
בניסיון, אפשרות מהבית 

058-3227787)28-40(_____________________________________________

 סייעת לגן ילדים במושב 
ליד הוד השרון למשרה מלאה 

_____________________________________________)28-35()עם רכב( 050-7242499

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-02/19ל(03-5782180

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

 לסוכנות ביטוח 
ופינססים באיזור פ"ת 

דרוש/ה מתאם/ת 
פגישות שעות גמישות! 

שכר הולם! 
054-6870882)32-36(_____________________________________________

 לגן דתי בפ"ת כפר גנים, 
דרושות לשנת תשע"ט סייעות 

למשרה מלאה ולחקית. 
_____________________________________________)31-34ל(052-8530061/052-8226582

 למ.הספורט הדתי, 
מדריכות, התע' קרקע, 

ריקוד ומדריכי כדורגל/סל 
תד"כ, לחימה. שכר גבוה

_____________________________________________)31-34ל(053-5242789/0

 דרושה משלבת, ללווי 
ילד בן 5, בגן בגבעת שמואל. 
שיעורי: 10:45-16:00 קו"ח: 

eran.shecter@gmail.com
052-5455702)31-34(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בב"ב 
דרושות מוכרות לשעות 
אחה"צ, תנאים טובים 

_____________________________________________)31-34ל(למתאימות. 054-7694963

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
lymlk0758@gmail.com 

העבודה בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
lymlk0758@gmail.com

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 דרושה סייעת למשרה 
מלאה למעון בתל אביב, שכר 

_____________________________________________)31-34(גלובאלי. 052-5456295

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 
ומסור+עובד מטבח למשמרת 

_____________________________________________)31-34(בוקר 052-6607070

 דרושים עובדים לחנות 
בייגל בגאולה ועובדי מטבח 

02-5375516)31-34(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
הביטוח באיזור ב"ב, 

מתאמות פגישות 
מקצועיות, יכולת ביטוי 

גבוהה. א. למשרת 
אם. תנאים סוציאליים 

_____________________________________________)31-34(מעולים! 054-4771509

 למעון בק.הרצוג דרושות 
מטפלות ומבשלות, תנאים 

_____________________________________________)32-39ל(טובים. 054-8471166

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

לכיתת תינוקיה, ת.מצוינים. 
054-2058545)32-35(_____________________________________________

 למשרד מוביל ברמת גן 
)ז'בוטינסקי( פקיד/ה בק 

אופיס, סורק/ת עם ניסיון 
מוכח!!! תנאים מעולים! 

פקס: 03-5270376
itzik1073@walla.co.il :32-35(מייל(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית וכן טבחית 

לארוחת בוקר להתקשר בין 
03-6714809 10:15:00)32-35(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה סייעת למשרה מלאה/

חלקית גננת לחצי משרה 
050-7884864)32-35(_____________________________________________

 דרושים זכיינים לעסק 
אינטרנטי פעיל, כולל 
ציוד. דרושה השקעה.

054-4215109)32-34(_____________________________________________

 נשים שמעונינות לעבוד 
בעבודה מאתגרת מלאה 

בסיפוק, ומשכורת הולמת, 
_____________________________________________)32-18/19(טובי 054-8477787

 לרשת מעונות בגן 
הרצוג דרושות מטפלות 

לשנה"ל למ.מלאה/
חלקית תנאים טובים. 

054-4499177
054-8426675)32-35(_____________________________________________

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

lymlk0758@gmail.com :קו”ח למייל

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

ֹלמעון�באיזור�המרכז
ִדרושה

מנהֹלת
ניסיון�חובה!

שכר�מעוֹלה

meonot12@gmail.com
˜ו"ח:

 לחברת שליחויות נהג 
עם רישיון עד 12 טון מגיל 24 
_____________________________________________)33-34(מאיזור המרכז 074-7030025

 דרוש עובד ניקיון למספר 
שעות, לישיבה בת"א, שכר 
_____________________________________________)33-34ל(נאה לפרטים: 050-4195145

 למעון חב"ד בר"ג דורושות 
סייעות ומטפלות, תנאים 

טובים למתאימות
050-4140298 חדווה
_____________________________________________)33-36(054-9770395 מרים

 דרושה מדריכה עם ראש 
גדול לצהרון דתי בפ"ת 

052-3168162 12:30-16:30)43(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)32-35(לשעה 054-3607420

 למ"מ מזכירה מנה"ח 
במשרד דתי בת"א קו"ח 
פקס: 03-6963721 מייל:

office.korot@gmail.com)33-34(_____________________________________________

 למוסד חינוכי במרכז 
דרוש טכנאי יר"ש מיומן 

ומסור, מיידי. 
050-4105848)33-34(_____________________________________________

 בבני ברק, ל"פתשגן", 
מוכרת חביבה ונחמדה לשעות 

אחה"צ, תנאים מעולים 
_____________________________________________)33-36(למתאימות, 052-7659115

 דרושה עובדת לניקיון 
ביה"ס בקרית הרצוג -9:00

054-5888747 13:00)33-34(_____________________________________________

 לסופרמרקט בב"ב, 
דרושים/ות קופאים/ות 

סדרנים/ות ועוד 054-3066726
073-7069072)33-36(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
למאפיה+רישיון על אופנוע 

054-2146510)33-36(_____________________________________________

 דרוש עובד צעיר, נמרץ 
ומסור לעבודה במחסן שיווק, 

לשעות הבוקר, פ"ת
_____________________________________________)33-34ל(050-5384330

 דרושים אנשים רציניים 
לניהול עסק והובלות, צוותים. 

אין צורך בניסיון.
053-3169946)33-40(_____________________________________________

 "לפרפרים" הלבשה 
אישית, דרושות מוכרות 

למשמרות, ניסיון במכירות 
_____________________________________________)33-35(חובה. 050-8266772

 בירושלים, מנהלת 
משרד, ניסיון חובה, שליטה 
במחשבים, אנגלית בסיסית, 

photocard@kraus-eng.co.il
_____________________________________________)33-34ל(פקס: 02-5400433

 לחברתינו דרושים נהגי 
משאית, צעירים ורעננים עד 

12 טון, תנאים טובים.
_____________________________________________)33-36ל(050-6563426

 דרוש נהג הסעות, 
אפשרות לפנסיונר, 
עדיפות לנהג מאיזור

_____________________________________________)33-36(ר"ג, ב"ב. 050-9894422

 דרושים קופאים/ות, 
סדרנים/ות מלקטי/ות 

לסופרמקט בכפר חב"ד, 
שכר נאה למתאימים. 

054-7870345)33-34(_____________________________________________

 למשרד רו"ח 
בב"ב, מנה"ח עם ניסיון 

רב במשרד רו"ח בהנהלת 
חשבונות ובמשכורות בחברות 

ובעצמאים.קו"ח:
shr7240@gmail.com)33-34(_____________________________________________

 לחנות "באזר לב 
העיר", ב"ב, דרוש עובד 

לאחה"צ לפרטים: 
050-5586335)33-36(_____________________________________________

 לבית תבשיל גדול 
במרכז, נערים מתרימים 

בערב ראש השנה ויום כיפור, 
במקוואות ובבית העלמין, 

בב"ב, ירושלים, בית שמש, 
ביתר, מודיעין עילית. תנאים 

מצויינים 03-5743047
_____________________________________________)33-36(ובערב 052-7124416

 למשרד ניהול נכסים 
בתל אביב דרושה מנהלת 
חשבונות סוגי +1-2ניסיון 

שליטה באאוט לוק התאמות 
וגביה מיידי למשרה 7 שעות 

office@fuehrer. ביום .קו"ח
co.il)34-35(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס בפתח 
תקווה מנה"ח סוג 3, ניסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, קו"ח 
ml2460@partner.net.il)34-37ל(_____________________________________________

 בב"ב למעון איכותי 
ונעים, לתינוקות, משטפלות 

חמות ומסורות עם יר"ש אחרי 
_____________________________________________)34-37(החגים 054-8413913

 לישיבה בב"ב דרושים 
*מחסנאי *טבח/ית לארוחת 
בוקר 03-6714809 להתקשר 

_____________________________________________)34-37(בין 10:00-14:00 

 דרושה פקידת 
אדמנסטרציה לקביעת 
פגישות, הצעות מחיר. 

דרישות לתפקיד: שיחות 
טלפון, חצי משרה, עם אופציה 

למלאה. שכר בסיס בונוסים, 
שליטה באופיס. לשליחת קו"ח 

meyda@bezeqint.net
_____________________________________________)34-37(מיד פלסט בע"מ

 לניקיון חדר מדריגות 
דרוש עובד חרוץ לרציניים 

בלבד! 054-2421996
052-4003742)34-37(_____________________________________________

 למאפיה בבני ברק דרושים 
*אופים *מנהל חנות עדיפות 

לבעלי ניסיון, תנאים טובים
054-6855447)34-35(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות ספקים, 

ל"תמיר מחזור" בפ"ת 
ניסיון 2-6 שנים 

קו"ח לפקס
153-99666003

haya@tmir.org.il :34-37(מייל(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת +ידע 
בגרפקיה למשמרות בחנות 

צילום. 03-6199392 
054-5793174)34-37(_____________________________________________

 לגן באוירה נעימה 
בגבעת שמואל, דרושה סייעת 

לגילאי שנה וחצי למלאה/
_____________________________________________)34-35ל(חלקית 052-6471287

 לתיווך ארץ הצבי דרושים 
סוכנים רציניים, רכב חובה, 

רישיון תיווך חובה, יושרה 
חובה, אחוזים גבוהים. לפרטים 

נוספים: 052-5253470
08-9931163)34-34(_____________________________________________

 דרוש סוכן לחברה לשיווק 
קפואים, רישון חובה!! תנאים 

_____________________________________________)34-37(טובים. 052-3355338

 דרוש מלגזן עם ניסיון 
_____________________________________________)34-37(בב"ב 03-5709972

 למעון ילדים בב"ב 
מטפלת למשרה חלקית 

052-7641817)34-37(_____________________________________________

 דרושים נערים לדוכנים 
לערב ראש שנה ויו"כ אחוזים 

_____________________________________________)34-35ל(טובים 050-4153051

 מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לעבודה שוטפת ונעימה, לא 
מכירות, לא נדרש ניסיון 40 

ש"ח לשעה קריירה 
072-22-222-62)34-34(_____________________________________________

 לחברה בירושלים סוכן/ת 
שטח, למוצר מבוקש, שכר 

15,000 ש"ח+רכב צמוד 
_____________________________________________)34-34(קריירה 072-22-222-62

 לארגון רפואי סמוך לבני 
ברק פקיד/ה לזימון תורים 

לרופאים, שעות נוחות 6,500 
_____________________________________________)34-34(ש"ח קריירה 072-22-222-62

 דרוש מוכר לחנות אוכל 
מוכן )עם ניסיון( בבני ברק 

052-7643783)34-35(_____________________________________________

 דרושים למרכז 
הספורט הדתי מדריכי 

כדורגל, כדורסל, חד"כ, 
מורים/ות-חנ"ג ואנגלית 

שכר גבוה 052-6420609
053-5242789)34-37(_____________________________________________

 לחברה בתחום הנדל"ן 
דרוש איש שטח עם 

ניסיון קו"ח למייל:
   wolfgroup@gmail.com)34-35ל(_____________________________________________

 דרוש עובד לחנות 
פלאפל בבני ברק+עובד נקיון 

_____________________________________________)34-35ל(ב-11 בלילה 054-8099198

 למרכז על"ה בב"ב 
דרושות טפלות למשרה 

מלאה/חלקית קו"ח 
dvora@aleh.org

054-6838445)34-37(_____________________________________________

 לישיבה בתל אביב 
דרוש עוזר טבח+ ניסיון 

7:00-11:30 בבוקר 
052-5676038)34-37(_____________________________________________

 לחברה בתחום הביטוח 
והפינססים, דרושה מתאמת 

פגישות לחצי משרה אביה 
054-9474755)34-37(_____________________________________________

 לנעלי גיל דרושות מוכרות 
חרוצות לשעות אחה"צ 

058-5160462)34-37(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
עוזרת לטבחית, חצי משרה 

050-4162484)34-35(_____________________________________________

 איש אחזקה לתלמוד 
תורה רצוי בעל רכב, 7 שעות, 
_____________________________________________)34-34(5 ימים בשבוע 050-4130909

 לקונדטוריה בגאולה, 
דרושים מנהלים/מנהל עבודה 
/מוכרים/עובדי יצור מעל גיל 

24. ת.טובים למתאימים
053-3133344)34-37(_____________________________________________

 מגורים בחינם בבית 
שמש לרווקות מחזקות עד 
גיל 25 מותנה בהשתתפות 

בשיעורי חיזוק שעתיים בלילה.  
053-4100529)34-37(_____________________________________________

 לרשת חוגים ברמת 
גן ובשרון דרושות מורות 
לאנגלית, הסעות מב"ב, 
_____________________________________________)34-37(שכר גבוה 058-4114777

 למחסן שיש בפתח 
תקווה דרוש/ה פעילות 

למ.מלאה רישיון נהיגה חובה 
052-4251252)34-37(_____________________________________________

 דרוש קופאי למכולת 
_____________________________________________)34-35ל(בב"ב עם ניסיון 050-6408008

 לארגון חסד גדול דרושים 
נהגים/ות ומתנדבים/ות 

לאיסוף עוגות ברחבי ב"ב עבור 
_____________________________________________)34-37(בתי חולים 055-6610818

 לפנימייה חרדית בב"ב 
דרושה עוזרת מטבח לחצי 

_____________________________________________)34-35(משרה 054-8401241

 ילד מעונין להצטרף 
לרכב הנוסע כל יום 

משיכון ה' לאיזור עזרא 
חזו"א, בוקר בסביבות 

השעה 8:00 חזור בשעה 
1:00 ושוב הלוך בשעה 

רבע לשלוש 
052-4456199)34-35(_____________________________________________

 למטבח למזון קר 
בב"ב דרוש עובד רציני 

מ-4:00 בבוקר שכר טוב 
למתאימים

055-9474416)34-37(_____________________________________________

דרושות מורות וגננות
תנאים טובים למתאימות

לבית ספר תורני באילת

mosad22@walla.com קו"ח
055-6684442



 בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"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(_____________________________________________

 בטבריה באיזור עמי 
דופלקס ק"א סלון ומטבח 

וק"ב 4 חד' גדולים, הכל 
משופץ יחד 130 מ"ר, עם 
חניה צמודה.  2,600,000 

ש"ח בלעדי לתווך 
ש.מאירוביץ 03-5797756, 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 במהוליבר 6 חד', יפה 
ומושקעת, מחולקת ל-4 
חד' בק"ג ומעליה 2 חד' 

וגג גדול, חזית עם מעלית 
וחניה. 2,850,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 בנתן הנביא דופלקס 
משופץ ברמה גבוהה 

3,200,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 הכי גדולה בבר אילן 3.5 
חד')84 מ"ר( ק"ב, מרפסת, 

מזגן מיני מרכזי, מיידי, בלעדי 
_____________________________________________)34-34ל(תיווך יעקב 1,200,000 ש"ח 

 בהזדמנות בשיכון 
ה' בברויאר בנין של 2 
דיירים 3 כ"א, 7 חד', 
ב-2 מפלסים, גדולה 

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,580,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

י”א - י”ג באלול תשע”ח  
22-24/8/2018
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אשקלון

אלעד

בני ברק

+5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

 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, 2,700,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

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

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,750,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

 בהרב קוק/חברון, 4 חד' 
גדולים, ק"ג עם מעלית, 
מושקעת ומעליה 3 חד' 
גדולים עם גג גדול, חזית 
עם נוף פתוח, 3 כ"א עם 

חניה 3,300,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בבן פתחיה הר' 
שר ק"ג עם מעלית, 

דופלקס 5.5 חד' + יחידה 
מושכרת של 2.5 חד', 3 
כ"א, מאווררת עם נוף, 

3,060,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 ביטוח משכנתא
בתעריפים מוזלים

חיסכו אלפי שקלים
_____________________________________________)24-35("ביטוח נאמן" 03-9075551

AMERICAN TAX BENEFITS

1000
 
IRS 14

08-86609402017
ההגשה החלה

הטבות עד 
לילד 

שבוע אחרון 
ל-2014

 בחברון באיזור שמידמן 
דירת 5 חד' ק"ג ומעליה 
3 חד' עם סוכה ענקית 

סגורה. מושקעת, חזית, 
חניה צמודה, ומעלית. 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

,050-5308742
03-5797756)25-25(_____________________________________________

 באניליביץ' וילה 3 
מפלסים, עם גינה גדולה, 
אופ' להרחבה )על מגרש 
של 380 מ"ר( פינוי מיידי 
6,250,000 ש"ח גמיש. 

בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

 מציאה!! באלוף 
הניצחון בר"ג, גבול ב"ב 

בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מטר, ק"ג משופץ 
עם מעלית+יח"ד של 
45 מ"ר+חניה ומחסן 

2,200,000 ש"ח בלבד! 
בלעדי ל-תיווך מאירוביץ 

הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742
+5 חדרים

 לל"ת קוטג' 7 חד', 
מושקעת!!! 200 מ"ר, 3 

מפלסים+גינה גדולה. חובה 
_____________________________________________)31-38(לראות!! 052-8935435

וילות ובתים

  באיזור נתן הנביא, 
5 חד', ענקית! 150 מ"ר, 

ק"ג+מעלית, סוכה גדולה, 
_____________________________________________)31-34ל(חניה. 050-5995699 תיווך

 5 חד', ענקית, יפיפייה 
באמת+יח' הורים+יח"ד 

מושכרת, ש.מעולה לל"ת 
_____________________________________________)32-35ל(050-4114142

 מדהימה ומשופצת, 
5 חד'+מחסן צמוד, גינה 
גדולה)145 מ"ר(+אופציה 
_____________________________________________)34-35ל(מאושרת. 053-8238066

 ברח' טבריה/הרב 
קוק, דופלקס מחולק, 

בקומה ב', 3.5 חד', 
קומפלט ובקומה ג' 3 
חד', קומפלט. הדירות 
משופצות ומושכרות, 

מתאים גם לטאבו 
משותף. 2,500,000 ש"ח 
בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 למבינים בלבד!!  
למכירה ברח' ירושלים, 

דופלקס, 8 חד', ענקית, 
220 מ"ר+מרפסת, 
משופצת, אפשרות 

להפוך ל-3 יחידות כולל 
הכנה! מחיר 3,390,000 

ש"ח סופר נדלן 
058-4569962
050-6452128)32-32(_____________________________________________

 בדניאל דופלקס, 7 
חד', מקסים ביופיה, 
לאחר שיפוץ+מטבח 

גדול, סלון 46 מ"ר, 
מרפסת שמש, 64 מ"ר, 
מרפסת שרות וגג צמוד 

52 מ"ר, 4,575,000 ש"ח 
050-5511847)32-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

באלעד

דירת 4 חדרים
מושקעת מאד, + יחידת הורים,
אופציות הגדלה משמעותיות

ברח' יהודה הנשיא / ברטנורא (חפציבה)

052-7694729

 בבר אילן 3 חד', ק"ג, 
סוכה על הגג, סורגים, מזגן, 
1,150,000 ש"ח תיווך יעקב 

0544901948)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בבנין חדיש עם מעלית 
קומה רביעית, ברחוב 

מנחם באזור אחיה 
השילוני, 5 חד' גדולים, 
בשטח, של 140 מ"ר, 

ומעליה חדר עם שירותים 
וגג ענק. הדירה מפוארת 
ומושקעת מאד, 2 חניות, 

חזית 3,490,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 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(

 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(

 בבן פתחיה, 5 
חד'+מחסן וחניה בטאבו, 

3 כיווני אויר, קומה 
א'+מעלית+מיזוג. 

050-2525025)33-34(

 בבלעדיות! בבן זכאי/
הרב לנדא 5.5 חד' גודלה 

ומרווחת, ק"ג, מעלית 
וחניה, בנין בוטיק, דירה 

בקומה. תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בנחמיה/עזרא 
5 חד', ענקית, חזית+ 

מרפסות+ חניה בטאבו. 
2,230,000 ש"ח 

052-7689979

 ביואל ק"א, 4 חד'+יח"ד 
שמורה 94 מ"ר, עם אופציות 

להרחבה לל"ת 
03-5780419)33-36(_____________________________________________

 בבר אילן, חדשה, 4 חד', 
95 מ"ר, ק"ב+סוכה לל"ת, 

מיידית, 2,200,000 ש"ח 
050-6561605)33-36(_____________________________________________

 מבחר וילות מהממות 
ברחבי אשקלון מגרשים ודירות 

להשקעה במרינה עומרי 
054-7313344)34-34(_____________________________________________

 דירות להשקעה במחירים 
מוזלים, שירות למגורים 

בסביבת הים עומרי 
054-7313344)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב גני גד 
11 4+2 חד' 145 מ"ר, גדולה 
ומרווחת, מחולקת, מושכרת, 

קומה +1סוכה גדולה תיווך 
 050-4122744)34-34(_____________________________________________

 ברמת אלחנן
3 יח' דיור 95 מ"ר, 

משופצת+אופציה ל-45 
מ"ר, טאבו משותף, 

1,500,000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

 בבלעדיות בשיכון ה', 
דירה יפה, משופצת, 65 

מ"ר+חצר גדולה, פרגולה, 
ממוזגת, קרוב ללעלוב, 

דלוקס-נכסים 
054-8451271)34-34(_____________________________________________

 ברש"י 100 מ"ר, 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מושכרות ב-7,600 
ש"ח משופצות מהיסוד 
2,500,000 ש"ח גמיש 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)34-34(

 ברימון/קהילות 
יעקב 90 מ"ר, מחולקת 

ל-2 דירות, ק"ב, 
חזית+אופציה מיידית של

25 מ"ר, 1,780,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בהזדמנות!! 
בהגר"א יח"ד מטופחת, 

מסודרת, מרוהטת 
ומרווחת+ מרפסת סוכה 

053-3121640)34-34(_____________________________________________

 בנייה חדשה!! בבית 
יוסף, דירות3/4 חד' יפות החל 

מ-1,550,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו תיווך-ישוב-
הארץ תיווך-ישוב-הארץ 

052-7168090 03-8007000)34-34(_____________________________________________

 בבנייה חדשה!! בקוטלר 
פינת סוקולוב דירות 3/4 חד' 

מפוארות וגדולות, חזית 3 
כ"א, החל מ-1,600,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון, דירות 3-4חד' יפות. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ה', בבר אילן, 
דירת גן, 3 חד', 70 מ"ר 
+סוכה+חצר 50 מ"ר+
א.להרחבה "מקסימום 

_____________________________________________)34-34(נדל"ן" 054-4340843

 בראשונים, בבניין 
חדש, פנטהאוז מחולק 

ל-3 חד'+מרפסות, 
כולל חניה בטאבו, 

ב-2,500,000 ש"ח גמיש
להב נכסים 

050-4177750)34-34(_____________________________________________

 בהדר גנים 4 חד'
+גג עם כניסה נפרדת ללא 

מעלית, חניה, מיידי. 
_____________________________________________)34-34(052-2948691 נטלי

 במנחם בגין פ"כ דירת 
גן, 6.5 חד', משופצת+מחסן 
וחניה וחצר 25 מטר, "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בשיכון ג' קרוב לחזו"א, 
דירת גן, 5 חד', 120 מ"ר, 

בנוי+חצר 100 מ"ר, חדשה, 
מושקעת ברמה גבוהה, כניסה 

נפרדת, 8 דיירים, מיקום 
מצוין+חניה 3,100,000 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בבניין חדש בגולומב 
פנטהאוז 5 חד', מפואר+גג 
מוצמד בטאבו 3,400,000 
ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-3344721 8007000)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש באהרון 
דב פנהאוז מפואר ויחודי 

200מ"ר, 4,000,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 באיזור מרכזי נותרו 
דירות אחרונות, דופלקס ענק 

 B.D.A 3,900,000 ש"ח תיווך
054-8449423)34-34(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב השלושה 
דופלקס מפואר  6 חד', כ-230 
מטר, מרפסת ענקית+תוכנית 
לחלוקה, חזית+מעלית+חנייה 

3,460,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 בויז'ניץ דופלקס 
200 מ"ר+אופציה 

מיידית לעוד 100 מ"ר, 
רק 3,500,000 ש"ח 

"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בהשומר/
חבקוק דופלקס 140 

מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, שמורה 
2,250,000 ש"ח דלוקס-

_____________________________________________)34-34(נכסים 054-8451271

 בקרייה דופלקס מפואר 
250 מטר, עם מעלית, אופציה 

לחלוקה בקלות, "פנחס 
_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באיזור יהודה 
הנשיא דופלקס 6 חד')4+2( 

+מ.גדולה, 190 מ"ר, 
ק"ג+מעלית+חניה, 6 דיירים, 

חזית, משופצת כחדשה,
2,850,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באיזור העירייה, 
דופלקס, 5 חד', 160 מ"ר, 

מחולק ל4 חד'+מרפסת גדולה 
בגג+יחידת דיור בקומה ג', 

חזית, מאווררת, חדשה+פיר 
למעלית)שכנים רוצים לעשות(

2,400,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

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

דופלקס, מחולקות בכניסות 
נפרדות רי/מקס משהדסקל 

050-5926021)34-34(_____________________________________________

 לחטוף!! רח' ביאליק 
דופלקס כ-140 מ"ר, מחולקת 

ל-4 )ז.לשיפוץ( 1,510,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 באיזור העירייה 8 
חד', ענקית ויפה, ניתנת 
לחלוקה, רק 3,300,000 

ש"ח "א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 ברחוב יואל 130 מ"ר, 
5 חד'+ מרפסת סוכה, קומה 

א', 3 כווני אויר, איזור שקט 
ומרכזי תיווך 052-7616600

053-2475946)34-35(_____________________________________________

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

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

גבוהה+סוכה גדולה א.פנחסי 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור רמב"ם, 
5 חד', 125 מ"ר+אופציה, 

ק"א+מעלית+חניה+מחסן 8 
מ"ר בק"ק, מחסן בתוך הבית, 
משופצת, 3 כ"א, 2,430,000 

_____________________________________________)34-34(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 במנחם 5 חד', 
120 מ"ר+סוכה 12 

מ"ר, מטופחת, ק"א, 
1,980,000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 הר השלום 9 חד' 
מפוארים, 300 מ"ר, נוף עד 

לים רי/מקס משהדסקל 
050-5926021)34-34(_____________________________________________

 מציאה!! בשישון ה', 
5 חד', כ-115 מ"ר+מ.

סכוה+מעלית ח.מהקבלן 
1,950,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 בלוין דירת נכה, 5 
חד', ענקית, חדשה, מיידית 

2,500,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד'+יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 

2,500,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בדב הוז, 
4 חד', משופץ, ק"א, חניה, 

רח' הירדן, 4.5 חד', כ-94 
מ"ר, אופציה כ-60 מ"ר, ניתן 
לחלוקה, חזית, סוכה, חניה, 

_____________________________________________)34-34(ק"א, תיווך 050-4144602

 ברבי עקיבא/קוטלר, 
4 חד', 4כ"א, עורף, 

שקט, פתוח לנוף, ק"ג 
ואחרונה+א.לבניה בגג 

)יש חתימות( "מקסימום 
_____________________________________________)34-34(נדל"ן" 054-4340843

 ז'בוטינסקי/אבוחצירא 
בגמר בניה אכלוס עוד 10 

חודשים, שירת 4 חד', ק"ק, 
בלי חצר 1,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(אלבה נדל"ן 054-8446671

 בבלעדיות ברחוב מנחם 
9, דירת 4 חד', 103 מ"ר, 

גדולה ומרווחת, קומה שניה, 
בנין חזק ומתוחזק, סוכה, 
_____________________________________________)34-34(חניה, תיווך 050-4122744 

 בעלי הכהן, כ-90 
מ"ר+סוכה, קומה 

ראשונה, חזית, רק 6 
דיירים!, ב-1795,000 

ש"ח להב נכסים 
050-4177750)34-34(_____________________________________________

 דירת 4 חד' גדולה ויפה, 
 B.D.A 1,600,000 ש"ח תיווך

054-8449423)34-34(_____________________________________________

 4 חד' 2,100,000 ש"ח 
 B.D.A יפה וגדולה תיווך

054-8449423)34-34(_____________________________________________

 4 חד' קומת קרקע, 
באבן גבירול 1.65  
בלעדי ל BA יזמות 
_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד'+ סוכה, משופצת, 

ק"ב, אופציה ענקית 
לבניה, 1,650,000 ש"ח 

'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323
054-8474843)34-34(_____________________________________________

 מציאה בזוננפלד 4.5 
חד', ק"ג, מעלית, 120 
מ"ר, 2 מרפסות, סוכה 
1,990,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

 באיזור פרל 4 חד', 
חדשה וגודלה, נוף 

מדדהים, רק 1,900,000 
ש"ח "א.צ.נכסים" 

050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! ברמב"ם 4.5 
חד', 90 מ"ר, משופצת+סוכה, 
ק"ג, א.בגג סטון כולל חתימות 
שכנים, 4 כ"א, חניה משופת, 

1,980,000 ש"ח א.פנחסי 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בצירלזון 4 חד', חדשה 
2,200,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)34-34(_____________________________________________

 באלישע 100 מ"ר, 4 
חד'+סוכה, חזית, ק"ג 

בגג בטון+חתימות לבנייה 
מיידית+חניה 2,200,000 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בשלוש השעות, בניין 
חדש, 4 חד', 100 מ"ר+ 

סוכה, חזית+מעלית, 
כניסה תוך חודשיים 

1,685,000 ש"ח  
"סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהראשונים, 4 חד', 

בניין חדש, ק"ב+סוכה, 
חזית+מעלית, מיידי 

1,770,000 ש"ח 
גמיש  "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בזוננפלד
4.5 חד'+מרפסת גדולה 
כ-120 מ"ר 1,880,000 

ש"ח גמיש תיווך 
052-7165120)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ה', חדשה, כ-100 
מ"ר, ק"ב, 3 כ"א 2,150,000 
ש"ח +מ.שמש/סוכה "תיווך-
_____________________________________________)34-34(משגב-לדיור" 052-5222690

 פרדס כץ חדשה!! 
4 חד'+מ.שמש כ-90מ"ר, 

3כ"א, קומת קרקע 1,600,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

  בבנייה בזכרון מאיר 
דירות 4 חד' 2,200,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בנועם אלימלך 
4.5 חד' מפוארת, ק"ב, 3כ"א, 

2,600,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן/
הר סיני+ליווי בנקאי דירות 

חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש באנילביץ 
דירת 4 חד' אחרונה 

2,100,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 בגורדון 4 חד'+מעלית 
וחניה+אופציה גדולה 

2,050,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה חדשה 4 חד'+יחידה 

החל מ-2,350,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 באיזור דב גורנר, 
בבניין חדש, 4 חד', 

מושקעת רק 1,600,000 
ש"ח "א.צ.נכסים" 

050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 איזור שפירא משופצת, 
מרווחת, מעלית, חניה 

_____________________________________________)34-34(052-2948691 נטלי

 בבלעדיות בדב גרונר 
4 חד', 90 מטר, ממ"ד 

וזוכה, קומה 4, דירה חדשה, 
1,630,000 ש"ח "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באיזור הרצוג 
4 חד', 100 מ"ר, מחולקת 
ל-3 חד'+יחידה מושכרת, 
משופצת כחדשה+זוכה, 

ק"ג)פיר למעלית( חזית+א.בגג 
בטון 1,950,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדא 4.5 
חד',115 מ"ר+יחידה בקרקע 

26 מ"ר+מרפסת שמש, 
ק"ב+מעלית, 2,290,000 ש"ח  

גמיש )לא כולל את היחידה(
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בק. הרצוג בעמק יזרעאל, 
4 חד', 100 מ"ר + מרפסת 

שמש, ק"ב, 6 דיירים בבנין, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה + כל 
התוספות, מוארת, מאווררת, 

שטופת שמש, מ. מרכזי 
+ מזגן בכל חדר, פרקטים 

בחדרים, צנרת חדשה, ריצוף 
שיש + ג'קוזי, מטבח גדול 

מושקע חדש, א. קיר, חימום 
מים בגז מרכזי + דוד"ש, מחסן 
+ חניה, 1,730,000 ש"ח, מיידי 

_____________________________________________)18-26(- ללא תיווך, 050-4343474

 4.5 חד', בר' עקיבא/ 
אלישע ק"ב, חזית, 

2,000,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

בני ברק 03-5797756 
050-5308742)32-32(_____________________________________________
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