
 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(_____________________________________________

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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03-6162228 מזל          וברכה

ם
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ל
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03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

וילות ובתים

 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 3,000,000 

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

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

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

ומעלית, 3,025,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הר' קוק 23 03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 בטבריה/הר' קוק, 
דופלקס מחולק, בק"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(_____________________________________________

 מציאה, מיוחד באזור 
פנקס/אהרונסון, דירת 3 

חד', 65 מ' + מעטפת 
של 65 מ' + מרפסת של 
10 מ', ק"א, 1,900,000 

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

 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 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

 בשיכון ה', בלוי 
יצחק, דופלקס 5 חדרים, 
משופצים, ק"ב, ומעליה, 
דירת 3 חדרים מושכרת, 
2,750,000, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

1,360,000 ש"ח. מתאים 
גם לטאבו משותף 

עורפית. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)40-40(_____________________________________________

 מיוחדת במימון באיזור 
בית הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 
2,600,000 ש"ח  תיווך 

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

050-5308742)42-42(_____________________________________________

5+ חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד

בית שמש

 הכי גדולה בבר אילן 3.5 
חד' )84 מ"ר( ק"ב, מרפסת, 
מזגן מיני מרכזי, אינסטלציה 
וחשמל חדשים, מיידי. בלעדי 

_____________________________________________)49-49(תיווך יעקב. 054-4901948

3-3.5 חדרים

 בית ענק 450 מ"ר 
בשלושה מפלסים, בהר 
השלום. מסודר ומאוורר, 

נוף. 5,000,000 ש"ח, 
מיידי. תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

 באבטליון 16 ק"ב 4 חד' 
120 מ"ר + מעלית, חניה, מ. 

סוכה. 1,520,000.
_____________________________________________)46-49ל(ניסים: 050-2044144

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חדרים מדהימה 
באזור מרכזי 3 כ"א מרפסת 

מהסלון עם נוף למערב + 
אופציה ממוזגת ומסורגת

050-4166603)46-49(_____________________________________________

 בבר אילן 4 חד' ק"5 
חדשה מקבלן מ. גדולה וגג 

מוצמד וחניה לל"ת.
_____________________________________________)46-49ל(054-3183117 050-7733982

 ברחוב שפירא )שיכון 
ה( 4 חד' ק"ג ללא 

מעלית, ומעליה 2 חד' 
+ גג, חזית,  מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

2,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ.

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

 בבעלי התוספות 5, 
3 חדרים קומה ראשונה + 

מעלית משופצת לל"ת מיידי. 
054-8506644 09-7713981)47-51(_____________________________________________

 ברח' הזמיר 4, 3 חד' 2 
מרפסות חזית, מרווחת סורגים 

ומזגנים 1,380,000 ש"ח.
054-2221619)47-50(_____________________________________________

 בדניאל דופלקס 7 חד' 
מקסים ביופיו, לאחר שיפוץ 

+ מטבח גדול, סלון 46 
מ"ר, מרפסת שמש 64 מ"ר, 
מרפסת שרות, וגג צמוד 52 

מ"ר. 4,500,000 ש"ח.
050-5511847)47-50(_____________________________________________

 בעזרא אזור ויזניץ נדבורנא 
5.5 חד' )2 קומות( חזית 

פתוחה מוארת ומאווררת, 
משופצת ושמורה סוכה ענקית 

+ חצר + גלריה גדולה, חניה 
+ מחסן. 3,000,000 ש"ח. 

054-8455428)47-50(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, ברח' 
בר אילן ק"א 4 חד' מרווחת 
ומושקעת אפשרות לחנה, 

_____________________________________________)46-49ל(לל"ת. 050-7733982

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, 

סלון גדול וחד' גדולים, 
חזית, מעלית, כולל חניה, 

2,000,000 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(_____________________________________________

 מיוחדת בבלז 4.5  
חד' ק"א חזית משופצת 

ברמה גבוהה כחדשה 
100 מ"ר מידי

2,200,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ברח' אחיה השילוני 
4 חדרים ק"א, עורפי 

משופץ כולל חניה 
1,800,000 תיווך ש. 

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

 בהירדן קרוב להרב שך, 
חזית, 4 חד', ק"ק, 95 

מ"ר, משופצת + אופציה 
להרחבה, 1,600,000 

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

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

הוזלת משכנתא קיימת

1599-560-580
בשיתוף כל הבנקים

משכנתאות 
ומימון

¯È˘È ˙È·
ÌÈÒÈÙÓ¢

Ú·

 ˙Â‡˙Î˘ÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰

לרכישת דירה ולכל מטרה

 מציאה! 2 דירות, 4 חד' 
+ 3 חד' פנטהאוז + 46 מ"ר 
מרפסת + 60 מ"ר אופציה + 
מעלית +נוף 2,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)48-49ל(053-23-199-23

דופלקסים

 3.5 חדרים מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת גדולה 2 

שירותים, מחסן. 
050-5276450)48-03(_____________________________________________

 סוף סוף יצא לשיווק!! 
פרוייקט מקבלן חדש

ברמה ד', דירות 3 חד' החל 
מ- 1,110,000 ש"ח. 

058-4611311
_____________________________________________)49-49(משלב יזמות ושיווק נדלן.

 ברחוב אליעזר 2.5 
ק"ב ואחרונה, עורפית 
עם אישורי הרחבה של 
10 מ"ר בצד ובניה על 

הגג 50 מטר, 1,530,000.
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות 175 
מ"ר )במפלס אחד( קומה 

ד' עם מעלית מחולקים 
לדירת 6 חד' ויח"ד של 
40 מ"ר ובנוסף בקומת 
קרקע יח"ד של 35 מ"ר 

הכל משופץ. 4,000,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 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, 2,600,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש.מאירוביץ, 

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

לפרטים : 0584-611311

מבצע לשבועיים בלבד במקום 
2,090,000 רק 

1.999.000 לקוטג 
+גינה +מרפסת +חניות  

מקורות +מחסן  

בהנחה מטורפת לחנוכה פריידי 
 ברמת בית שמש

מבחר קוטג'ים מצומצם 
"בפרויקט האחוזה" 

 ברבי עקיבא )אזור 
דובק( 4 חד', ק"ד + מעלית. 
מרפסת, לל"ת. 2,100,000 
_____________________________________________)47-50(ש"ח גמיש. 050-8331977

 בהרב קוק 4 חד' 85 
מ"ר, ק"ב + מעלית, 3 כ"א, 
1,850,000, אופ' עם חניה, 
_____________________________________________)48-51ל(1,950,000 050-7284119

אופקים
 דירות ובתי קרקע 

להשקעה ולמגורים, החל 
מ-500,000 ש"ח. ניצן אוחנה 

054-9715858)49-49(_____________________________________________

וילות ובתים
 בגיבורי ישראל המתחרד 

בית קרקע 4 חד' משופץ 
כולל הכנה לקומה ב', רק 

1,000,000 ש"ח.
_____________________________________________)49-49(ניצן אוחנה  054-9715858

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון דופלקס 180 מ"ר 

6 חדרים + מחסן אופציה 
ליחידה מוכנה רק 1,990,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח. 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!!! 3 חד' 95 מ"ר 
אופציה מבוטנת להרחבה 

1,290,000 ש"ח.
052-5752500)49-49(_____________________________________________

אשקלון
 מגוון דירות במרינה, 

מגוון דירות לחלוקה להשקעה 
במחירים טובים! לפרטים 

_____________________________________________)49-49(עומרי: 054-7313344

וילות ובתים
 וילה 5 חד' 170 מטר בנוי 

בשכונה שקטה ומסורתית 
עכשיו הסתיימה הבנייה 2.4 

מליון לפרטים: 
_____________________________________________)49-49(054-7313344 עומרי.

4-4.5 חדרים
 4 חד' בית נראה מצוין 

760,000 ש"ח. מצויין למגורים 
וגם מצויין להשקעה/חלוקה. 

_____________________________________________)49-49(054-7313344 עומרי.

באר שבע

 שכונה ב' דירה מחולקת 
ל-2 יחידות דיור מושכרות 

5,000 ש"ח נטו מחיר מציאה. 
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

 שכונה א' דירה מחולקת 
ל-3 יחידות דיור מושכרות 

8,500 ש"ח ננטו מחיר מציאה. 
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

 מבחר דירות מעולות 
לחלוקה והשקעה ברחבי 

באר שבע במחירים שפויים 
והשבחה עתידית. -054
08-6901033 3255667)49-49(_____________________________________________

 שכונה ג' דירה מחולקת 
ל-2 יחידות דיור מושכרות 

4,000 ש"ח נטו מחיר מציאה. 
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

5+
 במתחרדים, 5 חד', ק"ב, 
מתוחזקת מיקום אטרקטיבי, 

אופציה לחלוקה- תיווך
052-2604463)49-49(_____________________________________________

 למכירה בבית שמש, 
במתחרדים, 3 חד', ק"ב, 
אופציה להמשך שכירות 

_____________________________________________)49-49(ארוכה 052-2604463 - תיווך.

 פנטהאוז, 5 חד' + נוף 
+ מעלית. 2,500,000 ש"ח. 

*4 חד', ק"ב + מעלית. 
2,000,000 ש"ח. מרכזי ושקט. 

בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון ו' דירה 
100 מטר מחולקת ל-2 מחיר 

1,990,000 גמיש.
_____________________________________________)49-49(פנחס נכסים 055-6789653

 זבוטינסקי צד בני ברק 
2.5+1/5 קומה ג גג בטון 
משופצת 1,430,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-49(גמיש. מס' נכס 7422

 באזור הנביאים בטאבו 
משותף 3 חד' 80 מ"ר ק"ד 

970,000 ש"ח. *באזור העיריה 
בטאבו משותף 70 מ"ר 

מחולק ל-2 יחידות חדשות 
ק"ד מושכר ב-5200 ש"ח.

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות מציאה 
בז'בוטינסקי 40 מ"ר 
מחולקת ל-2 יחידות 

מושכרת ב-4,200 ש"ח 
מיידי. 950,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 4 חד' )110 מ"ר + 60 
מ"ר מרפסת צמודה( +ק"א 

+ חזית + מעלית. 2,400,000 
ש"ח. *3 חד' )80 מ"ר + 40 
מ"ר מרפסת צמודה( + ק"א 
+ מעלית. 1,800,000 ש"ח. 

בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)49-49(_____________________________________________

 בשבזי פנטהאוז מפואר, 
בניין חדש 2,400,000 ש"ח. 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)49-49(_____________________________________________

 בבית יוסף פנטבאוז בבניין 
חדש 2,,500,000 ש"ח. תיווך 

ישוב הארץ 03-8007000
052-3344721)41-41(_____________________________________________

 דופלקס-גג 8 חד' קרית 
הרצוג, רח' הצבי סוכה. 

מפוארת. מעלית + חניה 
"מאגדים" - משה דסקל

050-5926021)49-49(_____________________________________________

 מציאה! בבלעדיות בדוב 
גרונר דופלקס 110 מטר, 

מעלית בבנין חדיש 1,540,00 
גמיש. פנחס נכסים

055-6789653)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העירייה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 

מחולק ל-4 חד' + מרפסת 
גדולה בגג + יחידת דיור 

מקומה ג' חזית חדשה + 
פיר למעלית }שכנים רוצים 
לעשות{ 2,390,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 באזור בן זכאי דופלקס 
7 חד' ענק, מתאים לטאבו 
משותף 2,800,000 תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000

0504999465)49-49(_____________________________________________

 בביאליק דופלקס 
110 מ"ר משופץ + מחסן 

1,700,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000  

0504999465)49-49(_____________________________________________

 בבירינבוים 3 חד' ק"ב 
ואחרונה + אופ' 30 מטר 

להרחבה + אופ' לבניה 
על הגג 50 מ"ר, עם 

ביתרי בניה 1,620,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב, 
03-5797756

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 במעונות ויזניץ 5 חד' 
+ 2 יחידות חדשה מקבלן, 
מפוארת. תיווך יישוב הארץ 
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בבעל התניא, 5 חד', 
מרפסת סוכה, מחסן. חניה 

מסודרת ויפה. ק"ב 2,650,000 
ש"ח. 052-8926459

_____________________________________________)49-50ל(058-3248812

 בקיית הרצוג, 5 חד', 
גדולה ויפה חדשה + מעלית 
חזית 1,750,000 בלבד. תיווך 

_____________________________________________)B.DA)49-49. פל' 054-8449423

 בלעדי! באזור בן זכאי 
העיריה רח' שקט 5 חד' + 
סוכה גדולה 120 מ"ר ק"א 

חזית ניתנת לחלוקה, 3 כ"א + 
_____________________________________________)49-49(חניה א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי בר' עקיבא אזור 
דובק 6 חד' 140 מ"ר ק"א 

זקוקה לשיפוץ בניין מטופח 
2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 בנייה חדשה! בבית יוסף 
דירות 3/4 חד' יפות החל 
מ-1,450,000 תיווך-ישוב-

הארץ 03-800700
052-3344721)49-49(_____________________________________________

 מציאה באזור ויזניץ 4 חד' 
+ יחידה, גג מוצמד בטאבו 
2,500,000 ש"ח תיווך-ישוב-

הארץ 03-800700
050-4999465)49-49(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון דירת 4 חד' אחרונה 

2,150,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-800700

050-4999465)49-49(_____________________________________________

 באזור אור החיים דירת 
4.5 מושקעת 2,600,000 

גדולה 140 מטר 2,400,000 
ש"ח. B.DA. פל'

054-8449423)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרצוג 
4 חד' 100 מ"ר מחולקת 

ל-3 חד' + יחידה מושכרת 
משופצת כחדשה + סוכה ק"ג 

}פיר למעלית{ חזית + א. 
בגג בטון + חתימות שכנים 

1,920,000 ש"ח. גמיש 
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
רח' שקט 4 חד' 95 מ"ר ק"א 

+ מעלית + חניה + סוכה 
משופצת מהיסוד 1,960,000 

ש"ח. גמיש.
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 ברמב"ם 4 חד' 100 מ"ר 
+ סוכה גדולה שמורה ק"ב 

_____________________________________________)49-49(חזית א. פנחסי 03-5799308

 בשבזי 4 חד' מפוארת, 
בניין חדש 1,750,000 ש"ח. 

תיווך יישוב הארץ
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בהרצוג כ-4 חד' גדולה, 
מחיר מציאה! 1,590,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בעלי הכהן, 4 חד' 
משופצת מהיסוד, חזיתית 

1,750,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000  

0504999465)49-49(_____________________________________________

 4 חדרים בעליון במבוקש, 
בפרויקט יוקרתי! יחידת הורים, 
מחסן, חנייה, ומרפסות לל"ת. 

052-5745602)49-04(_____________________________________________

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

גדולה ומרווחת, קומה שניה 
בנין חדש ומתוחזק. סוכה, 

חניה. דוד ספיריט גרופ.
072-3263850)49-49(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצג 

השכנים לבניה על הגג, 
1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב 03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 ברמת אהרון! בבניין 
חדש ומיוחד! 4 חד' 
מרווחת! מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים"

03-5701010)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' נחמיה 
4.5 חד' גדולה + אפשרות 
לחלוקה מידית 2,250,000 

 .B.D.A ש""ח. תיווך
054-8449423)49-49(_____________________________________________

 בבניה ברח' כהנמן הר סיני 
+ ליווי בנקאי! דירות 4 חד' 

ענקיות 1,850,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000  

052-3344721)49-49(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהראשונים בבנין חדש 4 
חד' כ-100 מ"ר מחולקת 

ל-2 יחידות גדולות 
מושכרות ק"ג + מעלית 

חזית 1,800,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בלעדי ביהודה הנשיא 
)קרוב ללנדא( 110 מ"ר 

4 חד' + סוכה גדולה 
ק"א חזית 3 כ"א + 

50 מ"ר 2 יחידות דיור 
מושכרות ב-5000 ש"ח. 

ק"ק 3,000,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 הזדמנות בשטרסר!! 
ק"א, כ-4 חד', 3 כ"א, 

85 מ"ר, מעלית, אופציה 
2,000,000 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)49-49(נכסים 052-7684074

 בק. הרצוג 111 מ"ר 
4.5 חד' ק"א יחידת 

הורים, אפשרות בניה, 
לל"ת 1,840,000 ש"ח 

_____________________________________________)45-49(מיידי. 054-4850066

 בבלעדיות!! ברח' 
הרצוג כ-4 חד' ק"א + 
סוכה 1,670,000 ש"ח 

גמיש. "תיווך אריה"
_____________________________________________)48-49ל( 058-5894988

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

ק"ב, 6 דיירים, 3 כ"א, מושקעת 
ושמורה, מוארת ומאווררת, 

מ. מרכזי + מזגנים ופרקטים 
בחדרים, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח מושקע, א. קיר, חימום 
מים בגז מרכזי + דוד"ש, מחסן 

+ חניה, 1,730,000 ש"ח, מיידי - 
_____________________________________________)18-26(ללא תיווך, 050-4343474

3-3.5 חדרים
 מי אמר שאין מציאות??? 

דירת 3 חדרים 60 מטר + 
אופציה צנרת חדשה, מה כן 

 1,200,000
_____________________________________________)49-49(פנחס נכסים 055-6789653

 בבלעדיות בדנגור 3 חד' 
60 מטר משופצת מרמה 

קומה 4 אופציה בחזית ובגג 
בטון 1,265,000 גמיש. פנחס 

_____________________________________________)49-49(נכסים 055-6789653

 בבלעדיות במכבים 3 
חדרים 65 מטר קומה 4 

משופצת + סוכה + היתרי 
בניה על הגג 1,410,000 גמיש. 

_____________________________________________)49-49(פנחס נכסים 055-6789653

 בבלעדיות ברח' ביאליק 
32 פינת טרומפלדור. 3 חד' 

70 מ"ר מרווחת ומסודרת 
קומה שניה חזית, 3 כ"א. דוד 

_____________________________________________)49-49(ספיריט גרופ 072-3263850

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

מהיסוד + סוכה גדולה 2 כ"א 
+ אופציה לבניה על הגג. דוד 
_____________________________________________)49-49(ספיריט גרופ. 072-3263850

 ברחוב שלמה בן יוסף 
דירת 3 חד' 60 מ"ר, קומה ב', 

יפה ומשופצת 2 כיווני אוויר 
דוד ספיריט גרופ.

072-3263850)49-49(_____________________________________________

 בבנין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 

1,650,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000  

052-3344721)49-49(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד' 
משופצת ומרווחת 1,400,000 
ש"ח גמיש. תיווך יישוב הארץ
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' + 
היתרים להרחבה 1,325,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בקוטלר, 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,690,000 ש"ח. 

תיווך יישוב הארץ
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בנורדאו, 3 חד' חדשה 
+ מעלית וחניה,  חזיתי 
1,580,000 ש"ח. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000  
0504999465)49-49(_____________________________________________

 באזור אלישע, 3 חדרים 
ק"ק משופצת 75 מ"ר + 
סוכה 1,620,000 גמיש. 

052-7168424)49-52(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' 65 
מ"ר היתרי בניה ליותר 
ב-30 מ"ר 1,340,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
054-8474843)49-49(_____________________________________________

כ”ז-כ”ט בכסלו תשע”ט  
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2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

2-2.5 חדרים

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

כ”ז-כ”ט בכסלו תשע”ט  5-7/12/2018

2-2.5 חדרים

 מציאה 2 חד', במימון 
ליד אחיעזר, ק"ק, כניסה 
נפרדת 1,070,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 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

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 
יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 

_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

פתח תקווה

+5 חדרים

וילות ובתים

טבריה

 מציאה ביהושוע/יגאל, 
2.5 חד', ק"ק, חזית, לא 

משופצת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר נוף 

פנורמי לכנרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, 

חניה+מחסן. לל"ת 795,000 
_____________________________________________)45-4/19(ש"ח. 052-7103979

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

עימנואל

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

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

1,360,000 ש"ח, 
עורפית.מתאים גם 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 60 מ"ר 
3 חד' + חזית ק"ב אופציה 
ל 80 מ"ר משופצת לל"ת. 

058-3279569)48-51(_____________________________________________

 בהשומר באיזור אשל 
אברהם 3 חד', 70 מ"ר 

מרווחים ומשופצים ק"ב 
חזית, 3 כ"א, עם היתרים 
לעוד 28 מ"ר 1,840,000 
ש"ח גמיש בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ 03-5797756
050-5308742)44-44(_____________________________________________

 בברוט 3 חד' + סוכה 
ק"ב, חזית מטבח גדול, 

_____________________________________________)47-50ל(ממוזגת מוארת 052-7179963

 בשיטרית 5, 4 חד' 
82 מ"ר + אופ' ל- 100 

מ"ר נוספים, נוף לכנרת, 
מיידי. 700,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-50ל(054-6606777

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 

134 מ"ר גישה לנכים 
בהזדמנות. 3,250,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-51(054-6600198 לל"ת.

 בקרית משה 4 חד', 3 
כיווני אוויר ק"ב אמבטיה ו-2 
שירותים מרפסת סוכה 10 

מטר. 2,300,000 ש"ח.
052-8921092)47-06(_____________________________________________

 בכפר גנים ג' 6 חדרים 
מעלית, סוכה, שמורה 

ומרווחת "תיווך דה-בסט"
_____________________________________________)49-49(052-8977913 שלום.

 בטרפון ק"ב, כ-3 חד' + 
מרפסת + סוכה + אופציה 
קטנה, משופצת ברמה יפה 
ומסודרת 1,520,000 גמיש. 

_____________________________________________)48-49(לל"ת. 053-3166018

 דירת 3.5 חדרים בשבטי 
ישראל, חזית, קומה ג' לל"ת 

משופצת ויפה. 1,590,000 
_____________________________________________)48-49ל(ש"ח. 050-4111120

 בגני גד 3 חד' ק"א, 
אפשרות להרחבה שמורה, 

_____________________________________________)48-49ל(לל"ת. 052-8340916

 ברחוב אליעזר 2.5 
ק"ב ואחרונה, עורפית 
עם אישורי הרחבה של 
10 מ"ר בצד ובניה על 

הגג 50 מטר, 1,530,000.
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)48-48(_____________________________________________

 דופלקס חדשני, בשכונה 
חרדית, נוף לים, 6 חד', 

מרפסות גדולות.
053-6998885)48-51(_____________________________________________

זכרון יעקב

 ברח' הקבלן 5 חדרים + 
מחסן נוף מהמם מיידי ק"ב 

נגישות ומיקום מעולה
054-4801766)48-51(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

קריית אתא

 בלעדי ברמת ורבר, 3 
חד' קומה 3 מתוך ארבע, 

נוף שמורה ושקטה - "תיווך 
_____________________________________________)49-49(דה-בסט" 052-8977913

 בחפץ חיים 25 105 
מ"ר קומה א', 4 כיווני אויר, 

שמורה,  אופציה  לפינוי בינוי 
1,380,000 גמיש.

054-8413741)48-51(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 3.5 חד' גדולים 
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)41-41(_____________________________________________

 חדש בשוק! בשניים! 
ק"א, 3 חד', שכנים 

מעולים! הקודם נשכר! 
בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)49-49(_____________________________________________

 באזור עזרא רח' שקט 
3.5 חד' + מרפסות 100 מ"ר 
ק"א + א. להרחבה משפוצת 

חלקית 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ביהודה הנשיא 
3חד' 87 מ"ר ק"ב + מעלית 

חזית + א. להרחבה מצב טוב 
1,900,000 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 ברב שך, 3 חד' 70 מ"ר + 
סוכה גדולה משופצת ק"ג + 

א. בגג 1,400,000 ש"ח.
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 באזור סוקולוב מרכז, 3 
חד' 75 מ"ר ק"א חזית חדשה 

מושקעת מ. סוכה גדולה 
1,790,000 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב קוק, 3.5 
חד' גדולה 85 מ"ר ק"ב 

חזית 1,700,000 ש"ח גמיש. 
*במימיון 3.5 חד' 85 מ"ר + 

מחסן 8 מ"ר + חניה ק"ב 
חזית משופצת.

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

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

בחל מ-1,540,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000  

052-3344721)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בשלמה בן יוסף 
3 חד' מרוית 51 מטר נטו 

+ אופצייה קיימת ל-35 
מטר + גג בטו קומה ב' 

חזית 1,220,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
קומה ב' עורפית לבני ברק 

בניין אברכים משופצת 
1,320,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3.5 חד' 
בז'בוטינסקי קומה א' חזית 
משופצת חלקית בסוקולוב 
השקט כ-90 מ' + אופצייה 

מיידית. 1,800,000. תיווך 
_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

 באליעזר 3 חד' 
60 מ"ר מופחת ק"ב 

- ואחרונה + היתרי 
בניה מידיים בצד ובגג 

1,540,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בסוקולוב אבן גבירול, 3.5 
חד', ק"ב + חניה בטאבו + 

מיידי. 1,650,000 ש"ח. בלעדי 
_____________________________________________)49-49(ב"שפיצר נכסים" 03-6188685

 בלעדי במכבים!! 
3 חד', ק"ג, משופצת, 

אופציה 70 מ"ר, 
1,450,000 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)49-49(נכסים 052-7684074

 בצייטלין!! 2.5 
חד', 60 מ"ר, 3 כ"א, 
בדרך להיתר 40 מ"ר 

1,580,000 ש"ח. מ. כהן 
_____________________________________________)49-49(נכסים 052-7684074

 ברח' רימון שיכון ו' 2 חד', 
ק.קרקע, ממוזגת + סורגים + 

אפשרות בנייה.
054-9963885 שלמה
_____________________________________________)49-52(052-7201904 משה.

 מציאה שלא הייתה 
מעולם בזבוטינסקי עורף 2.5 

חד' 50 מטר קומה 3 + היתר 
בניה על הגג 1,100,000 ש"ח 

גמיש. פנחס נכסים
055-6789653)49-49(_____________________________________________

 ברח' יהודה הנשיא 
ר"ג )גבול ב"ב( דירת 2 חד' 

קומה 2 50 מ"ר חזית אופציה 
לתמ"א פינוי בינוי. דוד ספיריט 

_____________________________________________)49-49(גרופ. 072-3263850

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 
1,265,000 גמיש. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000  
0504999465)49-49(_____________________________________________

 בפלמח 2 חד' גדולים 
55 מ"ר שמורה אופציה 

לסוכה 1,210,000 'אפיקי 
_____________________________________________)49-49(נדלן בועז' 054-8474843

 בלעדי ברב קוק )קרוב 
לטבריה( 2.5 חד' 70 מ"ר 

שמורה ק"ב - עורפית 
מיידי 1,370,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 1.5 חד' בשיכון ה'. 36 

מ"ר מיידי. "מאגדים" - משה 
_____________________________________________)49-49(דסקל 050-5926021

גבעת שמואל
דופלקסים

 דופלקס-גג ברמת הדר, 
רח' לנדאו 200 מ"ר. מכלי. 2 
חניות מיידי "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)49-49(דסקל 050-5926021

+5 חדרים
 6 חד' ברמת הדר, רח' 

הולצברג מעלית + 2 חניות, 
מייד. "מאגדים" - משה דסקל 

050-5926021)49-49(_____________________________________________

 ברב קוק כ-30 מ"ר כניסה 
נפרדת, חצר, מתאים לבודד, 

ק"ק 2,700 ש"ח.
050-7200282)49-52(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 4 חד' רח' יוני נתניהו, ק"5 
מעלית + 2 חניות. "מאגדים" 
_____________________________________________)49-49(- משה דסקל 050-5926021

גני תקוה
 מבחר דירות ממלעדיות 

בישמח משה ונוף סביון. 
_____________________________________________)49-52(אריאל 050-957555

דימונה
 דירה מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מושכרות ב-3000 ש"ח 
נטו במחיר שלא יחזור על 

הצמו 450 אלף ש"ח בלבד. 
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
בכל רחבי דימונה במחירי 

מציאה עם השבחה עתידית.
08-6901033  054-3255667)49-49(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בהזדמנות! 4 חד', 

103 מ"ר, 3 כיוונים. אופציה 
להרחבה. 052-5950170

03-6779433)49-52(_____________________________________________

ירוחם
 מבחר בתי קרקע עם 

שטחים לבניה במחירי מציאה. 
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

 התקשרו עוד היום לקבלת 
יעוץ חינם להשקעות בבאר 

שבע דימונה וירוחם.
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

חיפה
 בשכ' הדר בחלוץ 3, 4 
חד', 85 מ"ר + מרפסות, 

מחולקת ומשופצת, הכל חדש
050-4107248)49-52(_____________________________________________

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

)27 מ"ר( + ת.ב.ע. 55 מ"ר, 
משופץ, כ"פ. 2,050,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': דו משפחתי 
200 מ"ר לשיפוץ על קרקע 

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': קוטג' 5.5 חד' 
)152 מ"ר נטו( משופץ + גינה 

72 מ"ר, מוף מדהים. בזרחי. 
3,650,000 ש"ח.

_____________________________________________)49-49(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות זרחי: וילה 8 חד' 
)201 מ"ר נטו( + גינה )200 
מ"ר( + יחידה + חלל, נוף, 

גישה נוחה. 4,490,000 ש"ח! 
_____________________________________________)49-49(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': 5 חד' 
משופצת )100 מ"ר נטו( 

+ מרפסת סוכה, נוף! 
ע"י ביהכ"נ זכרון אברהם, 

2,130,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34 

מ"ר + מחסן + חניה, נוף 
ק"ב. 2,100,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)49-49(הכוכבים:02-5713375

 ברמות א': 4 חד' 
כולל מרפסת סוכה, ללא 

מדרגות! מצב טוב + ת.ב.ע. 
רק 1,790,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 4 חד' + 
מרפסת 30 מ"ר + ת.ב.ע. 35 

מ"ר, נוף, ק"א, 1,840,000 
ש"ח )מיידי גמיש( תיווך 
_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

 בק. צאנז 3 חד' 85 מ"ר 
פינתי, מול אהבת תורה 3 

כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-8/19(לל"ת 053-3166586

 ברמות א': 2 חד' גדולים 
)50 מ"ר נטו( משופצת + 

ת.ב.ע. להוסיף 42 מ"ר! 
נוף. 1,390,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)49-49(כוכבים: 02-5713375

 קוטג'ים על 1/4 דונם 
בנויים 4 חד' עם אופציה לעוד 
3 חד' החל מ950,000 ש"ח. 

אכלוס עוד 30 חודשים. אלבה-
_____________________________________________)49-49(נדל"ן 054-8446671

וילות ובתים

 בפרויקט נווה אור דירות 
חדשות 3 חד' עם אופציה 90 

מ"ר החל מ-660,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 דירות יד שניה 3-4 חד' 
החל מ-430,000 ש"ח. אלבה-

_____________________________________________)49-49(נדל"ן 054-8446671

 "דרך עיר נכסים" בכפר 
אברהם קוטג', משופץ כחדש. 
6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 

_____________________________________________)49-49(חניות. 0522-656825

 "דרך עיר נכסים" בה93, 
5 חד', ק3/4, 140 מ"ר, חדר 

הורים, מעלית, חניה, יחיד 
בקומה, מושקע. 

0522-656825)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" גוטמן, 
בפרויקט היוקרתי "מגדלי 
העיר", קומה 16, ממ"ד, 
מ. שמש 24 מ"ר, מחסן, 

3 מעליות וחניה. משודרגת 
ברמה גבוהה, נוף פתוח לכיוון 

הים )רכבת קלה בהקמה( 
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 4 חד', בשפירא ליד הרצל, 
ענקית, 110 מ"ר, מעלית 
חניה, מיידית ומשופצת! 

1,540,000 ש"ח.
050-6610501 סתיו
_____________________________________________)49-49(050-4811122 סימון

 "רימקס עוצמה" 
רפפורט, קומה 3, קומה 
3, כ-110 מ"ר, סורגים, 

מעלית,חניה בטאבו. צמוד 
לאם המושבות ונווה גן. )רכבת 

קלה בהקמה( 
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" הרב 
פינטו 4, קומה 5, כ-105 מ"ר, 

_____________________________________________)49-49(צוות אביגדור 072-3957393

 "רימקס עוצמה" תך 
חי 15 פינת ליברמן, קומה 4, 

כ-100 מ"ר, מ. סוכה, מעלית, 
חניה. )רכבת קלה בהקמה(
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" 
אוסישקין, כ-80 מ"ר, ק"ק 
)+גינה( סורגים, משופצת 

מהיסוד, מיזוג, עורפית. צוות 
_____________________________________________)49-49(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" גוטמן, 
בפרוייקט היוקרתי "מגדלי 

העיר", קומה 12, כ-110 מ"ר, 
ממ"ד, מ. שמש, מחסן, 3 

מעליות, חניה. נוף פתוח לכיוון 
הים )רכבת קלה בהקמה( 
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" 
המורים, כ-100 מ"ר, קומה 

3, עורפית, סורגים, חניה 
משותפת, משופצת מהיסוד 

ומעוצבת ברמה גבוהה, מיידית 
)רכבת קלה בהקמה(

_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 בהדר גנים, מעלית, חניה, 
מ"ש, ממ"ד, קומה ג', מיידית. 

1,360,000 ש"ח. גמיש.
050-7505449)49-49(_____________________________________________

 במרכז, אפשרות להשכרה 
לשותפים 1,200,000 ש"ח. 

050-6610501 סתיו
_____________________________________________)49-49(050-481122 סימון

 בשעריה למגורים/השקעה 
3 חד' משופצת ומסודרת ק"4 

1,090,000 ש"ח. תיווך יוחנן 
050-4104044)49-49(_____________________________________________

 במכבים, 3 חד' מעלית 
+ חניה מרפסת שמש וממ"ד 
1,390,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 

050-4104044)49-49(_____________________________________________

 בכפר אברהם יונה גרין 3 
חד' מסודרת ק"א + מעלית 
1,320,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 

050-4104044)49-49(_____________________________________________

 למגורים/השקעה במרכז 
העיר 3 וחצי חד' גדולה 90 

מ"ר ק"2 + מעלית 1,320,000
_____________________________________________)49-49(תיווך-יוחנן 050-4104044

 "רימקס עוצמה" גוטמן, 
בפרוייקט היוקרתי "מגדלי 

העיר" קומה 12, ממ"ד, מ. 
שמש, מחסן, 3 מעליות וחניה. 

נוף פתוח לכיוון הים )רכבת 
קלה בהקמה( צוות אביגד 

072-3957393)49-49(_____________________________________________

 במרכז, רחוב שקט, 
2.5 חד', מעלית, משופצת. 
מושכרת, 1,250,000 ש"ח.

_____________________________________________)49-49(050-6610501 סתיו

 "דרך עיר נכסים" 2 חד', 
מקלחת, שירותים ומטבח, 
ק"ק באברבנאל 6 למגורים/

_____________________________________________)49-49(השקעה. 0522-656825

 "רימקס עוצמה" 
בשטמפפר, קומה 1, כ-60 
מ"ר, מעלית, חניה בטאבו, 

מיידית. )רכבת קלה בהקמה( 
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 למהירי החלטה מול 
לומז'ה דירת 2.5 חד גדולה עם 

מרפסת סגורה. 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)49-49 נדלן

צפת
 בגני הדר דופלקס שמורה 

ומטופחת נוף למירון גישה 
נוחה קרוב להכל 

054-8596771)49-52(_____________________________________________

קריות
 מגוון דירות להשקעה 

החל מ-500,000 ש"ח. מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)49-49(_____________________________________________

 דירה מפוצלת עם כניסה 
פרטית וגינה פרטית אופציה 
לתוספת בניה, כולל שכירות 

עוברת אפשרות לשותפות )הון 
עצמי( מחיר מציאה! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)49-49(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 ברח' סוקולוב, באזור 

החרדי, ענקית, 95 מ"ר, ק"ג 
ללא מעלית, חניה ומחסן, 

מיידית 820,000 ש"ח. גמיש. 
_____________________________________________)49-49(052-5562748 אלי

 דירה וגג בטאבו שוכר 
טריפל A שכירות עוברת, נס 

פח השמן - מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים.

052-2790370)49-49(_____________________________________________

קריית מוצקין

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

3,600 ש"ח גמיש בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

בני ברק

 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(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

+5 חדרים
 מהודרת ומשופצת 

במקום יוקרתי, 200 מטר 
קומה א' + מעלית. 

054-4338135)43-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בחולדה הנביאה יחי"ד 
35 מ"ר מפוארת, מרוהטת 

וממוזגת ק"ק מיידי
_____________________________________________)48-51ל(054-8449823

 בצירילזון, 2 חד', קומה 
א', 2 מזגנים, ללא ריהוט. 

_____________________________________________)48-51(פנויה. 054-4770245

 ברמת אלחנן יחי"ד 
כחדשה כ-2 חד', ק"ב 

מרוהטת, ממוזגת, מפוארת, 
_____________________________________________)48-49(2450 ש"ח. 052-7684697/6

 חדש! בפוברסקי 2 
דירות: 2.5 חד'/ 2.5 

חד' + גג ק"ג, ללא, דוד 
שמש, מיידי. 4,150 ש"ח

054-9400028)48-51(_____________________________________________

אלעד
 באבטליון, 4 חד' גדולים, 

מ. סוכה מחסן, דו"ש ומזגנים, 
במחיר סביר מיידי

_____________________________________________)49-52ל(050-4190420

 בלעדי להשכרה ברמת 
אהרון אזור הוילות בית 

פרטי 3 פלסים כ-20 
חדרים מתאים למוסד 

פנימיה או לכל מטרה + 
גינות ומרפסות כניסה 
מיידת החל מ-25,000 

לחודש לפרטים "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה בהר 
שלום בית פרטי כ-400 

מ"ר ב-4 מפלסים מחולק 
ל-8 יחידות דיור משופצות 

וחדשות אופ' לשכירות 
יחידות או את כל הבית 

מתאים למוסדות 
ישיבות ועוד + אופ' 

למכירה , כניסה מיידית 
לפרטים "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! בחזון איש אזור 
נדבורנא 5 חד' + מ.. שנש 

ק"ב + מעלית + סוכה גדולה 
+ חניה 6,000 ש"ח.

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 בואו להוריד את 
הנילונים! ברמת אהרון! 

בנין חדש! 4 חד', 
מרווחת! מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים"

03-5701010)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה/
הרצוג 4 חג' 100 מ"ר 

משופצת ויפה חזית 
ק"ג + מעלית + חניה 

5,000 ש"ח גמיש כניסה 
מיידית. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 דב הוז, 3 קומה א' חזית 
3,400 ש"ח. פינוי 1.1.19 מס' 

נכס 16363. אורי תיווך אדוארד 
050-5750880  077-2050410)49-49(_____________________________________________

 דירת 3 חד' 80 מ"ר 
ברחוב אבטליון 4,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 בלעדי ברבי עקיבא 
דובק בבנין חדש 3 

חד' גדולים ומרווחים 
מושקעת ק|ה נוף 

מדהים + מעלית 4,300 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 
מהנילונים 3 חדרים 

מושקעת במיוחד + סוכה 
גדולה חזית נוף מדהים 

ק"ה כניסה מיידית 4,500 
ש"ח גמיש "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בקרית הרצוג יח"ד 3 חד' 
גדולה חדשה מרוהטת + סוכה 

+ מעלית מטבת 
050-4156085/4)49-50(_____________________________________________

 דירה ברח' הנגב, 2 
חד' קומה ב' מסודרת פינוי 
12.11.18 3,200 ש"ח. מס' 

נכס 17920 אורי תיווך אדוארד 
050-5750880  077-2050410)49-49(_____________________________________________

 בורוכוב 2.5 חד' משופצת 
קומה א עורף כניסה מיידית 
3,200 ש"ח מס' נכס 16298

אורי תיווך אדוארד -077
050-5750880  2050410)49-49(_____________________________________________

 מציאה בנורוק! יחידת 
דיור חדשה ומרוהטת, 
2,500 ש"ח.  *בצבי 2 

חד', מפתחות ב"אביחי-
_____________________________________________)49-49(מתווכים" 03-5701010

 2.5 חד' ק"ג משופצת 
מרכז ר"ע נזגנים ודו"ש

052-2211192   03-5709395)47-50(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 
מהנילונים 2 חדרים 

מושקעת במיוחד 
נוף מדהים ק"ה 

כניסה מיידית 3,700 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בצירלסון 3 א' קומת 
קרקע, חזית מוארת, ריהוט 

מלא וממוזגת מיידי
054-2208800)49-50(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 באמרי חיים יחידה לזו"צ 

30 מ"ר ק"ק מרוהטת ממוזגת 
_____________________________________________)43-50(מיידי. 052-3632080

 בקרית הרצוג 2 חד' כ-45 
מ"ר, יפה, ממוזגת ללא ריהוט, 

בנין שקט, קומה 2.5 3,000 
_____________________________________________)47-50ל(ש"ח. 054-6969961

 יחידת דיור ביואל 2.5 חד' 
מפוארת, מהניילונים, מרוהטת 

דו"ש וממוזגת 3,500 ש"ח.
054-6457011)47-49(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי פינת רמב"ם 
ק"ד ללא מעלית, משופצת, 
_____________________________________________)48-51ל(יפה ומרווחת. 054-8597986

 בלעדי באזור הערייה 
3 חד', 130 מ"ר + 65 מ"ר 

מרפסת באותה הקומה שניתן 
לבנות עליה, ק"א ואחרונה + א. 

בגג, חדשה, 2,000,000 ש"ח
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308
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 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי חצר + נוף 

*אפשרות לוילה, ענקית עם 
בריכה וטרמפולינה

_____________________________________________)12-13/19ל(050-4157897

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-46/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-23/19(_____________________________________________

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

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

 צימר בוטיק באור הגנוז 
לזוגות/ קבוצות/ משפחות, 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מחיר מיוחד. 
053-5239843 052-7632474)40-51(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 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(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-01/19(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

 יש לנו השקעה מנצחת 
_____________________________________________)40-40/18(בשבילך, 03-7542233

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-41/18(סולידית, 03-7542233

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 להשכרה חנות ברבי 
טרפון )קרוב לר"ע( 19מ' 
+ גלריה, מיקום מרכזי, 

3,500 ש"ח, בלעדי 
לש.מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 בלנדאו, מחסן 70 מ"ר 
בקומה 1- )מינוס 1( גישה 
לרכב, מעלית, ניתן לחלק 

2-3 מחסנים/משרדים, 
3,500 ש"ח, מיידי, בלעדי 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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)22-22/19(_____________________________________________

 בחפץ חיים/ אחד העם, 
מיידי, ק"א, 3, גדולים+ הול+ 
מרפסת, מאווררת ומוארת+ 

מזגנים. 050-5343334 
054-4797080)38-40/19(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

שבארה"ב.
052-6200126)41-41/19(_____________________________________________

טבריה

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

רווחים גבוהים!!!
_____________________________________________)48-51(052-7623142 שלמה.

 להשכרה חנות/משרד 
מפוארת מחולקת ל 2 לכל 

מטרה 30 מ"ר ברח' הרב קוק. 
מחיר 3,000 ש"ח גמיש לל"ת.

052-7642459)43-49(_____________________________________________

צפת
 דירה בת 4 חדרים 

לשבתות או לטווח ארוך, 3 
מזגנים מרוהטת 2,300 ש"ח.

050-6770150)46-49(_____________________________________________

 להשכרה משרד מפואר 
כ-20 מ"ר באזור דובק לחלק 
_____________________________________________)46-49(משעות היום. 052-7629212

 משקיע מחפש לקנות 
חברה בתחום הנדל"ן פעילה/

_____________________________________________)46-49ל(לא פעילה. 055-7240178

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה - קרוב לים. 
החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 

מושכרות כעת. נתי המתווך 
_____________________________________________)46-49(לציבור החרדי: 050-5766979

 בהזדמנות!!! 3 
חד' + 3 יחידות מניב 

8,500 ש"ח, הכל חדש. 
2,720,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-47(תיווך 052-7165120

 חנות ברח' אהרונוביץ 
)כהנמן( ב"ב חזית, מרכזית, 

60 מ"ר מוארת, מאווררת מזגן 
_____________________________________________)47-50ל(+ שירותים. 03-5709011

4-4.5 חדרים

 דרושה דירת 4 חדרים 
בב"ב לל"ת במיר 2,000,000 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 050-6651365

 מחפשים דירה גדולה 
בטאבו משותף קומה נמוכה.

_____________________________________________)48-48ח(053-3115110

 מחפשים שותף לארגון 
"אהבת הרשב"י" במירון שותף 

פעיל עם השקעה כספית 
_____________________________________________)48-51(לשדרוג הארגון. 052-7166226

 דרוש שותף משקיע 
לחברה בהקמה לפרטים:

_____________________________________________)48-51ל(054-6970525

 להשכרה בב"ב 
בשלמה המלך, בצמוד 

ליש חסד, אשפר 
ומאפיות סלפק, כ-30/80 
מ"ר שטח מסחרי, קומת 

קרקע + חניה פרטית 
צמודה. מפרטי ללא דמי 

_____________________________________________)48-51(תיווך. 053-5888151

 להשכרה מחסנים ב"ב 
בגדלים שונים עד 60 מ"ר עם 

_____________________________________________)48-51(גישה לרכב. 052-7142450

 להשכרה משרד 40 
מ"ר ממוזג בק"1 - עם 
מעלית, ללא דמי תיווך 

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ 03-5797756

050-5308742)48-48(_____________________________________________

מגרשים
 למכירה קרקע חקלאית 

בנס ציונה 50 דונם עם תכנית 
חלקית למגורים 350,000 ש"ח 

_____________________________________________)48-51(לדונם. 03-6180103

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

_____________________________________________)49-49/19(מדהים, 052-5807915

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 30 
איש + בריכה מקורה ומחוממת 

+ ג'קוזי. אבינועם,
054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-12/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

בני ברק

בר יוחאי

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

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:12-15/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

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

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-12/19(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-01/19(הכי זול שיש. 055-9275552

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-17/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

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

052-4624543)28-02/19(_____________________________________________

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

כ-80 מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-07/19ל(050-4198070

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים 
+ גינה וטרמפולינה ופינפונג. 

מומלץ! מבצעים לחורף.
052-6990764)40-39-19(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-03/19(_____________________________________________

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-52(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 053-3128502

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

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

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

 מבצע! רק 800 ש"ח 
ליומיים, 5 חד', 12 מיטות, נוף 

קסום לכנרת ולגולן, מרגיע 
_____________________________________________)48-07/19(ומפנק 050-4124556

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

לכנרת, מבצע חורף!!!
 2 לילות לזוג ב - 700 

_____________________________________________)42-9/19ל(ש"ח 052-7164243

אילת
 קרוואן חדש ומפנק בחוף 

שמורת האלמוגים מרחק 
נגיעה מהים. לזוגות ומשפחות 

עד 6 נפשות.
_____________________________________________)44-51(054-7967089 חוה.

 "כתר הרימון" - 2 צימרים 
חדשים לזוגות ומשפחות 400 

_____________________________________________)45-44/19(ש"ח לזוג. 052-5207326

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה +גקוזי. 
*דירת 4 חד' קומה 3 + 

מעלית, מאובזרת מפוארת 
לימים שבתות וחגים.
*דירת 2 חד' +ג'קוזי.

052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

 לימים שבתות וחגים דירה 
יפה מטופחת עם מרפסת נוף 
_____________________________________________)46-5-19(מהמם לכנרת. 058-6454340

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

לארועים( באזור גן ורשא, עד 
10 נפשות מותאם לנכים, ע"י 

_____________________________________________)47-6/19(חצר. 052-7623544

 דירה 4 חד' 10 מיטות, 
יפה ממוזגת מאווררת 130 

מ"ר לתקופות קצרות שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 
_____________________________________________)7-18(אש( שיכון ה'. 050-7877492

חצור הגלילית

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

נוף ממוזגת + מצעים מפנקת 
להשכרה יומית, ג'קוזי. גינה!

054-4420846 054-7300740)47-18/19(_____________________________________________

 דירת נופש מדהימה. 
חדשה. נוף מיוחד. 600 

ש"ח לילה.
054-7964399)47-50(_____________________________________________

 לשבתות חתן בדירות 
ארזים טבריה מבצעי חורף 

מיוחדים דירות נופש החל מ- 
_____________________________________________)41-52(250 לזוג. 055-9923279

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
055-9704186)47-46/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)46-21/19(ג'קוזי. 050-4154145

 בחשמונאים, יחידת אירוח 
יפיפייה, 2.5 חדרים. פינת 

ישיבה מרפסת לנוף מהמם. 
_____________________________________________)48-7/19(08-9762675 ו- 055-6657692

יבניאל

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

_____________________________________________)37-52/18(נוף, 055-6678585

 ארוח לזוגות ומשפחות, 
מחיר מבצע רק 50-100 ש"ח 
למיטה! מדשאות ומשחקיה, 

סנוקר וטניס וכו', 
052-3540874)41-52(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 דירת חדר וחצי קומה 
ב' ברח' סוקולוב מרכז 2,500 

_____________________________________________)48-49ל(ש"ח גמיש. 050-5742053

 להשכרה יחי"ד מפוארת, 
מרוהטת, 2 מזגנים, דוד שמש, 

איזור שיכון ו' 2,400 ש"ח.
050-4172526)48-51(_____________________________________________

גבעת שמואל
 5 חד' ברמת הדר, 

בבגין. מעלית + חניה. מיידי. 
"מאגדים" - משה דסקל

050-5926021)49-49(_____________________________________________

 5 חד' בהנשיא, מעלית + 
חניה. מיידי "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)49-49(דסקל 050-5926021

 ברחוב אלחדיף, 4 חד' 
ק"ב מעלית, דו"ש, מצויינת.

052-2211192  03-5709395)47-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 "רימקס עוצמה" 
הסתדרות, קומה 2, כ-90 מ"ר, 

עורפית, ממוזגת, מרוהטת 
+ מוצרי חשמל. לשותפים/

קבלנים. מיידית. צוות אביגד 
072-3957393)49-49(_____________________________________________

 באנה פרנק, מרווחת, 
שמורה, מרוהטת, מיידית, 

קומה א', 3,600 ש"ח. 
052-3574487)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" סלנט, 
כ-80 מ"ר, קומה 3, מיזוג, 
חניה, מיידית. צוות אביגד 

072-3957393)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
אילוביצקי, בית פרטי כ-70 

מ"ר + גינה 200 מ"ר, סורגים, 
3 כ"א, ממוזגת, מיידית. צוות 

_____________________________________________)49-49(אביגד 072-3957393

 בעמישב צמוד לגני הדר 
דירת 3 חד'. אחרי שיפוץ. 

 FOX 050-6925400 .במיידי
_____________________________________________)49-49(נדלן

 למסירה מספרה עובדת 
בז'בוטינסקי איזור מרכזי 

054-5500263)49-49(_____________________________________________

 להשכרה בירימיהו-רבי 
עקיבא צמוד לסופר נתיב 
החסד 30 מ' + שירותים 

4,500 ש"ח, גמיש.
050-410-33-10)49-49(_____________________________________________

 באלעד, התפנתה חנות 
במרכז מסחרי מוביל, מתאימה 

לתחום נהעליים, אורטופדיה, 
תשמישי קדושה, קוסמטיקה 

_____________________________________________)49-52(ולכל מטרה 050-4136129

 להשכרה חנות במרכז ר' 
עקיבא ב"ב, שירותים, ירידה 
כ-10 מדריגות. חלון ראווה 

_____________________________________________)49-52(בחזית. 054-2067894

 בלעדי להשכרה 
מחסן מקורה 93 מ"ר 

קומת קרקע גישה נוחה 
לרכב מיידי ניתן לשכור 

חלק מהנכס לפרטים 
נוספים "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 להשכרה במרכז העיר 
110 מ"ר למכירות, משרדים, 
לכל מטרה, שקטה. ק"1 - כ. 

פרטית. 050-5340785
_____________________________________________)49-49(052-7182182 "אחוזה"

 בכ. לעיר ויזניץ - 200/400 
מ"ר ולהחסנה למשרדים 

מוסד, מכירות לכל מטרה. 
052-7182182

_____________________________________________)49-49(050-5340785 "אחוזה"

 להשכרה ברב קוק 
חנות/משרד 30 מ"ר 
חזית משופצת לכל 
מטרה 3,000 ש"ח. 

מיידי. "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בז'בוטינסקי, קומה 1, כ-160 

מ"ר, אולם תצוגה + ח' 
ישיבות + משרד, ממוזג, חניה, 
כניסת ספקים, מיידית, גמיש. 

_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 מתחם נופש מרווח + 
חדר אוכל + ג'קוזי + בריכה, 

נוף מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס 
חם! 050-9070487

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-03/19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

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

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-04/19(חיים 054-6371079

 דירות 4 חד' ו-5 חד' 
לימים, שבתות וחגים + סוכה 

באזור גאולה/הבוכרים, 
_____________________________________________)36-49ל(050-2638641

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

מרווח, מרפסות, נוף, ענקית 
א.לקבוצה 050-7362739 

050-2403750)35-38/19(_____________________________________________

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-14/19(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-45/19(_____________________________________________

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

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

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

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

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)38-09/19(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-42/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-43/19(שעשועים 050-7447071

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19-19(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)49-04/19(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

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)48-49/19(_____________________________________________

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)26-52(_____________________________________________

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

050-3388668)48-49/18_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-08/19(_____________________________________________

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-02/19(_____________________________________________

 "מול האגם" 2 
צימרים חלומיים 8 דק' 

מטבריה+בריכה וג'קוזי, 
_____________________________________________)45-44/19(תחבורה! 050-2565636

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-12/19(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

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

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

058-3221101)02-03/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

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

מירון

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-44/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-47/19(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-50(_____________________________________________

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

 יחידה חדשה בזכרון יעקב 
5 200 ש"ח ללילה, אפשרות 

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-37/19(_____________________________________________

נתניה

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)7-9/19(לביה"כ. 052-6460451

מרכז הארץ
 התפנה קמפוס גדול 

ומרווח חדר אוכל, חצר גדולה 
ובימ"ד - לשבת חנוכה. וכ"כ 
נותרו שבתות פנויות בחורף. 

אפשרות לקיטרינג.
052-7142331)47-2/19(_____________________________________________

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

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-10/19ל(054-5726412

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-14/19(למירון, 050-2606535

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

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

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

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

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

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

 עסקה נדירה! למכירה 
בית קפה מאפייה, כשר חלבי 
הרב לנדא, מיקום אסטרטגי 

בלב פתח תקווה מושקע 
ומעוצב עם כל הציוד!!! 

לרציניים בלבד! נמכר עקב 
מעבר לתחום אחר.

050-5240895)48-51(_____________________________________________

 מעוניין לפתוח חנות/
משרד בב"ב? בשביל זה 

אנחנו כאן בשבילך. תיווך 
BA יזמות

_____________________________________________)48-48(054-4980159 דורון



כ”ז-כ”ט בכסלו תשע”ט  45-7/12/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-41/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)49-52/19(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-03/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/18(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-06/19(_____________________________________________

 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)47-20ל(_____________________________________________

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

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

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

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

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

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

052-7646814)33-33/19(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת ומאובזרת + בריכה 
מחוממת, שולחן סנוקר, נוף 
מדהים לחרמון 050-4296661

050-7477127)35-52(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-35/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

מכוניות

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-35/19(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-52(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)46-19/19(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

אמבטיות

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

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)36-04/19(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות"
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)37-49(רחבי הארץ 053-4271269

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 קרוב לרשב"י - צימרים 
יפיפיים+ ג'קוזי, נוף מרהיב, 

בריכה, חצר, יחס חם! 
050-9070487)28-51/18(_____________________________________________

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-47/19(_____________________________________________

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים, מקום יפה, פינתי 

ושקט עד 40 איש. 
_____________________________________________)41-52ל(052-6377060, שמרית

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת + נוף מהמם, ליד 

העיר העתיקה. להזמנות: 
_____________________________________________)46-49ל(052-7668387

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

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

)דרוש נהג( +רשיון אוטובוס 
"ציפי הסעות" 050-4110855 

052-3821702)42-02/19(_____________________________________________

 בחד נס בגולן - צימר 
איכותי ושקט לזוגות + 

ג'קוזי+ נוף לכנרת. קרוב 
לביה"כ. 500 ש"ח ללילה.

_____________________________________________)44-03/19(אבי 054-4623705

 "בית ארז" מתחם 
למשפחה המורחבת 55 

מיטות, חדר אוכל, חצר גדולה 
Beiterez.net .וביה"כ

מכירת רכב_____________________________________________)45-3/19(052-4281804

פולקסווגן

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

הובלות

 הסעה לבתי חולים 
ונתב"ג בתשלום.

_____________________________________________)46-49(054-9099062 ברוך.

 פג'ו 307 שנת 2005 מנוע 
1,600 שמורה ומושקעת טסט 

לשנה 96,000 ק"מ, 8,500 
_____________________________________________)47-50ל(ש"ח. 054-6969961

פג’ו

 השכרת טרמפולינה, 
מכונות מזון, מקרנים, כסויי 
כסאות מופעים, תיאטרוני 

בובות, קוסמים וחיות. טלפון: 
052-7698994 03-6191468)47-49(_____________________________________________

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16(_____________________________________________

הדברה

אירועים

 יחידת דיור יפיפיה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות. נוף להרים. לזוגות/
_____________________________________________)48-51(משפחה 054-5259470

תלמים
 3 יחידות אירוח במושב 
הדתי תלמים )ליד אשקלון( 

החל מ-250 ש"ח לזוג.
_____________________________________________)48-51ל(050-3010660 יעל

 השכרת ציוד לאירועים 
מקרנים מסכים רמקולים 

פלזמות, מחשבים, פנסים 
מצלמות, מקרופונים

054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/19(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-04/19(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי
מ

ין!
צו
מ

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)31-31/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

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

_____________________________________________)16-01/19(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)42-02/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

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

0722-777-200)03-04/19(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

לימוד נהיגה

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)22-50/18ל(052-2514960

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

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

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

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

_____________________________________________)46-48/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב + לאוטומט, 

רכב חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)48-07/19(זולים! 052-2523284

 "שידוכי המרכז" -חרדים 
ודתיים בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, ליטאים 
וספרדים, דת"ל, נכים/ות 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

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)33-06/19(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

_____________________________________________)36-38/19ל(במבצע! 054-4314029

 סופר ירא שמים, עם 
נסיון רב בתחום יכתוב 
עבורך ספר תורה לכל 

מטרה+תעודה+המלצות, 
כתב ספרדי/תמני. 

לרציניים בלבד!
_____________________________________________)44-51ל(052-7634562

ספרי תורה

תוספי תזונה
 מכירת חיסול של תוספי 
 ,HERBALIFE תזונה של

המוצרים בתוקף, כשר מהדרין. 
_____________________________________________)45-52ל(058-6610501

כלי כסף
 פמוטים יפיפיים 

מהיצרנים המובילים ומחו"ל, 
במחירים מפתיעים. כדאי 

_____________________________________________)46-49(להזדרז! 050-4169667

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

ש"ח ברית/בריתה/בר מצווה/
_____________________________________________)46-09/19(חינה 900. 052-8510980

 דר. יעקב קרן רופא 
מומחה ליעוץ וטיפול בבעיות 

שלום בית, לגברים, נשים 
וזוגות 077-7671726

050-5870353)46-49(_____________________________________________

יעוץ ועזרה

 טכנאי מחשבים וטלפונים 
תיקונים, ותמיכה טכנית 

מחירים זולים. 054-9228012 
_____________________________________________)47-50(בערב

קורסים
 המקיף במגזר החרדי 

להכשרת דולות ומדריכות לידה 
מקומות אחרונים! יהודית חדד 

- מרכז נעמה.
054-8445714 03-6183240)47-50(_____________________________________________

 חדש לנשים בב"ב, 
טיפולים הוליסטיים המשלבים 

עיסוי וטיפולי הילינג.
_____________________________________________)47-50ל(לפניות: 054-5890493

 שדכנית נמרצת, מאגר 
גדול, ליטאים, ספרדים, 
חסידים, פרק ב ורפואי.

_____________________________________________)47-52ל(054-8436672

שיפוצים
 שוהם בניה ושיפוצים, 

המלצות רבות מחירים נוחים, 
שיפוץ עד המפתח.

054-2964231)47-50(_____________________________________________

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 

ב' חרדים וחוזרים בתשובה 
052-3245153)42-50(_____________________________________________

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)48-51(כפיאתיות וכו'. 052-7660908

קמפוס מסודר במרכז הארץ
לאירוח בשבתות ובפסח

לפרטים:
054-9900770

9 מקומות אוטומט 
גם לנהג חדש וצעיר

מבצע! 79& ליום!
050-5765449
052-7123419

השכרת רכב
הרץ•באדג'ט•

קל אוטו•פרי 

צפון

ערד

 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 

_____________________________________________)25-27/19(מים מהדרין. 054-5742965

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

 פולקסווגן פולו 2007. 
אוטומט 1600 סמק עם 105 

כ"ס. יד שניה מפרטי 180,000 
ק"מ. שמורה ומטופלת, נקיה 

מתאונות וחסכונית, מחירון 
1,700 נמכר עקב מעבר 

לדו גלגלי ב-14,900 ש"ח. 
מציאה!!

_____________________________________________)49-49(אבישי: 050-6332074

יד שניה 
קונים

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

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-05/19(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

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

  מזגן מיני מרכזי 3.5 כח 
סוס אלקטרה *מזגן אלקו 
3.5 כח סוס מזגן תקרתי 
_____________________________________________)45-46ל(בהזדמנות. 052-3544116

אבידות

 אבדה מזוודה שחורה 
בימים ה'-ו' חיי שרה במודיעין 
עילית - ב"ב באוטובוס חברת 

קוים. 053-3183597
_____________________________________________)48-48ח(053-3183597

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)48-48ח(1-599-500-003

 נמצא צמיד דמוי פנדורה 
באזור תלמוד תורה בעלזא

_____________________________________________)48-50ל(054-8438529

 אבדו 2 תוכי קוקטיל 
)אפור וצהוב( בב"ב. -03
054-8439901 5706403)48-48(_____________________________________________

 אבדה שקית עם 2 נגנים 
ועוד כמה דברים ביום הבחירות 

בפ"ת המוצא יתקשר:
054-8562188)48-48(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)48-48ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)48-48ח(052-3595314

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר

_____________________________________________)48-48ח(054-7938941

 מעוניין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים, 

במחירי מציאה!!! הקודם 
_____________________________________________)48-48ח(זוכה! 055-6777117

 אם ברשותכם מקפיא 
שאיכם צריכים משפחת אברך 
_____________________________________________)48-48ח(תשמח לקבלו. 054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)48-48ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תורמה

_____________________________________________)48-48ח(052-3595314

 מעוניינים לקנות מכשירי 
כושר וספרי קריאה במחיר 
מוזל! לישיבת מתמודדים.

_____________________________________________)48-48ח(052-3223932

 2 רדיאטורים 2 צלעות 
איטטי, סלימור בקיזה 220 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח לאחד. 050-4100013

 למכירה פקס מדפסת 90 
ש"ח בלבד + מזוודה 60 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 למכירה גז + תנור "בוש" 
נירוסטה מצב מצוין 210 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(בלבד. 052-5737813

 3 גופי תאורה + )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 60 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-3463482

 BROTHER מדפסת 
 A3 משולבת מדפיסה גם

נקנתה בטעות ב-290 ש"ח. 
_____________________________________________)48-48ח(054-7208929

 מקרן איכותי מאוד במצב 
מצויין 480 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-3558949

 מסך דק 24 אינץ 250 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-8470594

 מסך מחשב "17 כמו 
חדש 100 ש"ח. 050-4189919

_____________________________________________)48-48ח(02-6414194

 כירים חשמליות 2 
מקומות לסירים חדש באריזה 
גולד ליין. *אקווריום קטן עם 
כל האביזרים ודג טורף אחד 

_____________________________________________)48-48ח(280 ש"ח. 052-3466398

 למכירה תנור בילד אין 
מצב מצויין 120 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 מיקרוגל במצב מעולה רק 
_____________________________________________)48-48ח(90 ש"ח. 050-9089110

 בלנדר מוט חדש בקופסא 
75 ש"ח. *מייבש שיער 

פרלוקס 90 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-7984438

 בהזדמנות מקרר "אמנה" 
פריזר תחתון במצב מעולה 

_____________________________________________)48-48ח(350 ש"ח. 052-5424215

 מבערים וחצובות בלרס 
של כל השנה 40 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7110779

 HP מדפסת + פקס 
מחיר: 90 ש"ח בלבד. ב"ב.

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

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

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7966786

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)48-48ח(מצוין 350 ש"ח 050-2897977

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 

מפות מעודכנות - 280 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-8405498

 מחשב נייד עם מסך 
17" + ספק לחשמל כתיבת 
מסמכים כונן שירים אינטרנט 

אלחוטי 600 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-2897977

 כיריים גז בילד אין )לוקסור 
4 להבות( נירוסטה 300 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-3463482

 מכונת כביסה וירפול 200 
ש"ח. תקין וטוב. 

_____________________________________________)48-48ח(052-3828378

 מחשב נייד מסך 14 
במצב טוב 330 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-8380655

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'רד 220 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-8380655

 גלגלים לאופניים מספר 
4 + צמיגים ופנימית 50 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(כ"א. 052-3595314

 למשפחה גדולה דרושה 
אורגנית, תזכו למצוות

_____________________________________________)48-48ח(050-4125549

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)48-48ח(052-7696092

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דרוש מכשיר נוקיה 
208 או סמסונג 1200 

בתרומה-אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)49-49ח(052-3595314

 מעוניין לקנות פלופון 
MIO כשר במצב טוב.

_____________________________________________)49-49ח(050-6229373

 מעוניין בטלפון חוגה ישן. 
_____________________________________________)49-49ח(050-4160457

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)49-49ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)49-49ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)49-49ח(052-7396092

 תנור דו תאי נירוסטה + 
כיריים חברת קינג 500 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(054-8404321

 שואב אבק חובט סמסונג 
 1800W - צקלון ללא שקית

_____________________________________________)49-49ח(220 ש"ח. 052-2727474

 תנור בילדאין פירוליטי 
490 ש"ח. *מקפיא 6 מגירות 

_____________________________________________)49-49ח(490 ש"ח. 052-4741056

 מקפיא 6 מגירות וירפול 
_____________________________________________)49-49ח(לבן 490 ש"ח. 052-4741056

 מיקרוגל במצב מעולה רק 
_____________________________________________)49-49ח(80 ש"ח. 050-9089110

 מקרר XL משרדי ביתי 
במצב מצוין 170 ליטר, 500 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 058-3292985

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)49-49ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-2437292

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנות מחיר מציאה 

_____________________________________________)49-49ח(- 280 ש"ח. 054-8405489

 BROTHER מדפסת 
משולבת מדפיסה גם A3 עדיין 

בקרטון ב-290 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(054-7208929

 טוסטר אובן פרווה כחדש 
150 ש"ח. גודל בינוני בירושלים 

_____________________________________________)49-49ח(050-9549670

 LG מסך מחשב דק 
למסירה חינם לאברך לכתיבת 

_____________________________________________)49-49ח(ד"ת 03-6195941

 מזגן מיני מרכזי 315 כח 
תדיראן 400 ש"ח

_____________________________________________)49-50ל(053-3180757

 מחליק שיער באריזה 
חדש רגמינטון 250 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-5574847

 גיטרה חשמלית ללא 
מיתרים 120 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-5574847

 נוקיה C2 תואם כשר 
באריזה 250 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(050-5574847

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-3463482

 כיריים גז בילדאין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 300 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)49-49ח(200 ש"ח. 052-3463482

 תנור עם כיריים בשרי 
במצב מצוין ב-240 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(054-8420444

 למכירה טובטר אובן 
היה בשמוש רק בפסח כחדש 

לגמרי 100 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
*מנורה למטבח 130 ש"ח. 

*מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(0522-727479

 מקרר אמקור 420 ליטר 
לבן מצוין 500 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)49-49ח(0533-186834

 מכשיר ניווט GPS חדש, 
איכותי, מפות 2019, ותוספות 

_____________________________________________)49-49ח(280 ש"ח. 054-8518182

 מחשב נייד קטן במצב 
טוב )מתאים בעיקר לכתיבה( 

ללא סוללה 250 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(054-8478353

 מיחם חשמלי לשבת 50 
כוסות חדש באריזה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-3069989

 מזגן 3/4 כ"ס במצב 
מצוין אלקטרה 250 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(058-3227908

 מיחם לשבת פירמה 
טובה חדש לחלוטין. 70 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-3292985

 פלטה לשבת 4 סירים 
חדש לחלוטין 30 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(058-3292985

 בהזדמנות! מדיח כליםל 
 BLOOM BERG גדול

במצב מצוין )ב"ב( 450 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(בלבד. 054-7216671

 מחשב כולל מסך דק 
19 אינץ' + מקלדת עכבר 

רמקולים 500 ש"ח.
052-8380655)48-48(_____________________________________________

 מאוורר קיר 16 אינץ' כולל 
שלט וטיימר 90 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-8380655

 שואב אבק חובט סמסונג 
 1800W - צקלון ללא שקית

_____________________________________________)48-48ח(220 ש"ח. 052-2727474

 מדפסת קבלות לחנות 
או לעסק חדשה באריזה - 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-2515728

 מציאה!! מחשב נייד 
עובד מצויין רק 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8515728

 מסך דק 24 אינץ רק 250 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-2515728

מערכות כיבוי אש
)ספרינקלרים(

למוסדות ובניינים

055-8830669
באיכות הגבוהה ביותר 

מחירים נוחים

 דרוש בדחיפות גגון 
לבוגבו דונקי תכלת/שחור 

_____________________________________________)49-49ח(להלחפה בורוד. 053-3110797

 בערב שבת חיי שרה 
נסעתי בטרמפ מבית שמש 

לירושלים ולקחתי חליפה שלא 
שייכת לי, על החליפה יש שם: 

_____________________________________________)49-49ח("אהרון רוט". 052-7120049

 ג' כסליו לוויתי סידור 
מאישה בקו אוטובוס 280 ואיני 

מוצאת את עקבותיה.
_____________________________________________)49-49ח(052-7134652

 נמצא באוטובוס קו 3 
לכותל ביום ראשון י"ז כסלו 

שקית ובתוכה חצאית
_____________________________________________)49-49ח(02-5004663

 נמצא רב קו )ילד( באזור 
_____________________________________________)49-49(ת"ת תלפיות 054-8438529

 נאבד שעון יקר בבני ברק 
באזור רחוב השומר או המלך 

_____________________________________________)49-50(שלמה. 055-6691234

 נמצאה חבילת בטריות 
ברח' יצחק שדה ב"ב 

054-8438529)49-50(_____________________________________________
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מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

תינוקות

ריהוט

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-49/18(ועוד, 050-5770355

 שולחן פינתי  נוער עם 
מגירות 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(058-3299853

 כורסת יחיד וכורסא של 
4 מקומות + מיטה וארגז 

מצעים 500 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-3337530

 שולחן מרובע - לא 
נפתח עץ מלא, צבע אגוז 

)1.40*1.40( מחיר 500 ש"ח. 
ישנם גם 8 כסאות תואמים 

130 ש"ח כל כסא.
_____________________________________________)48-48ח(052-3073826

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-3463482

 כורסת נוחות נפתחת 
צבע תכלת במצב טוב )בפ"ת(
_____________________________________________)48-48ח(052-8833975 500 ש"ח גמיש

 מיטה וחצי מזרון חדש 
350 ש"ח. *ספפה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(053-3134131

 ארון 4 דלתות עם 3 
מגירות 2X160 מחיר: 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-8435872

 פלדלת 500 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-8435872

 ספות 2+3 מעור אוטלגי 
חדישות שנה וחצי בשימוש 
_____________________________________________)48-49ל(3,000 ש"ח. 052-4227714

 שולחן + 8 כסאות, 2 
עם ידיות חדישים, אפשרות 

לשולחן או כסאות בלבד!
_____________________________________________)48-49ל(052-4227714

 למכירה מיטת יחיד + 
ארגז מצעים מצב מצויין 180 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 
100 ש"ח + ידיות + מנגנון 

_____________________________________________)48-48ח(תקין. 052-5737813

 בהזדמנות כחדש: ספה 
)נפתחת למיטה( 350 ש"ח. 

מיטות ושידות 400 ש"ח. 
ספרייה, שטיח 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-5424215

 למסירה מיטת עץ תינוק 
"שילב" 1.20X1 מטר במצב 

_____________________________________________)48-48ח(מצויין. 052-7127022

 שידה 5 מגירות סנדוייץ 
_____________________________________________)48-48ח(500 ש"ח. 054-8592452

 בהזדמנות!! שולחן סלוני 
במצב מצויין. 050-4160457 

_____________________________________________)48-48ח()ירושלים(

 ספריית ילדים מכתבייה 
ב-100 ש"ח. ב"ב.

_____________________________________________)48-48ח(058-3265087

 זוג ספות יחיד )גן( חדש 
באריזה + שולחן, 250 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(כ"א. 03-5781470

 שולחן כתיבה מעץ בוק 
במצב טוב עם  תאים לספרים. 

_____________________________________________)48-48ח(סך 500 ש"ח. 050-7474529

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצויין 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-5705546

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה במציאה 350 ש"ח. יש 
אשפרות לקנות שאר החלקים 

_____________________________________________)48-48ח()בשווי 2600(. 052-7110779

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-3073826

 מציאה! מיות תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-3073826

 עריסה חזקה צבע לבן 
140 ש"ח בלבד, ב"ב.

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 עגלת אינגלזינה במצב 
טוב צבע תכלת פ"ת 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-8833975

 עגלת פג צבע סגול אפור 
במצב טוב 500 ש"ח. פ"ת

_____________________________________________)48-48ח(052-8833975

 נדנדה חשמלית לתינוק 
+ מנגינות רק 250 ש"ח

_____________________________________________)48-48ח(050-9089110

 כסא בטיחות לתינוק רק 
_____________________________________________)48-48ח(80 ש"ח. 050-9089110

 משאבה ידנית של 
מדלה כחדשה - 70 ש"ח. 

*תס"ת אופרן במצב מעולה 
לגיל 2/3 שנים עם ידית 75 

ש"ח. *טרמפולינה של פרשר 
פרייס במצב כחדש עם קשת 
פעילויות יוקרתית 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-3466398

 עגלת חברת מיקה צבע 
אפור מצב מצויין 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-4181737

 עגלת תינוק + טיולון 
במצב טוב. 150 ש"ח. כ"א.

_____________________________________________)48-48ח(052-6539056

 למכירה עגלה אויה בייבי 
משולבת אמבטיה + טיולון 
במצב טוב פ"ת. 490 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(055-6691825

 מזרן לעגלת תינוק של 
"מזרנית" צבע שחור - שמנת- 

_____________________________________________)48-48ח(ירוק 50 ש"ח. 052-7676856

 סדינים למיטת תינוק 
חדשים 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)48-48ח(052-7676856

 גלקסי סמסונג חדש מצב 
מעולה, בן שנה וחצי-שנתיים 

_____________________________________________)48-4/19ח(500 ש"ח. 053-3198860

 פלאפון E1200 מחודש 
כולל מטען 100 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8572523

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-05(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

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

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(400 ש"ח. 054-6337121

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש מבחר ענק 

שמתחדש מדי יום 
03-6884123 050-5274348)45-48(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! "מיטה 
סיעודית" משוכללת לטיפול 
מעולה! התומכת בבטיחות 

החולה. 050-4101459
02-5327177)45-48(_____________________________________________

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 עקב סגירת "סלון כלות" 
מבחר ענק, שמלות כלה 

מפוארות ב-800 ש"ח.
053-2827371)47-50(_____________________________________________

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)48-48ח(200 ש"ח. 052-3463482

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי 45 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7110779

 מכונת תפירה זיג זג 
ביתית 300 ש"ח. *מכונת 

תפירה תפר ישר ביתית 180 
ש"ח כולל אחריות והדרכה 

_____________________________________________)48-48ח(מטכנאי. 0522-449084

 רדיו טייפ מקורי למזדה 3" 
שנת 2010 ומעלה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-2786557
 ארון 5 דלתות מצב טוב 

מאוד 6 מגירות 350 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7609103

 שולחן מרובע - לא 
נפתח עץ מלא, צבע אגוז 

)1.40*1.40( 500 ש"ח. ישנם 
8 כסאות תואמים 130 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(כל כסא. 052-3073826

 למכירה ארון 3 דלתות 
מפורק + מגירות צבע חום 

_____________________________________________)49-49ח(בהיר ב"ב. 052-5737813

 כסא משרדי, חדש על 
גלגלים מגנון סינכרוני מלא 

_____________________________________________)49-49ח(300 ש"ח. 050-6205446

 שידה עץ מלא וונגה מצב 
מצוין 450 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-4741056

 ספה נפתחת + ארגז 
מצאים בורדו 490 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-4741056

 שולחן סת"ם כולל מדף 
אחסון במצב טוב במחיר 500 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 053-3187290

 שתי כסאות גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-9089110

 שולחן כתיבה כחדש 200 
ש"ח. בצבע לבן.

_____________________________________________)49-49ח(050-7832389

 ארונית מפלסטיק של 
כתר 5 מגירות חדשה 120 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 050-3069989

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-3463482

 ארון סנדוויץ כחדש 300 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 054-9784433

 שידה + מראה גדולה + 
4 מגירות כחדשה במחיר 500 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 02-5371677

 עמודון + מזנון 2 דלתות 
+ 5 מדפים 350 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(02-5371677

 מיטת מעבר עץ מזרון 
עמידה מצב מצוין רק 150 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 050-6236560

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא במחיר מציאה 

)ב"ב( 250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)49-49ח(054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 400 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 שולחן מטבח כחדש צבע 
אגוז, 1 מטר נפתח לעוד מטר 

רק כ-500 ש"ח בירושלים.
_____________________________________________)49-49ח(050-9549670

 למכירה לול עץ מצב 
מצוין מזרן חדש בנילון 230 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7655652/3

 לול פלסטיק מצב מצוין 
מזרן חדש בנילון 180 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7655652/3 שכון ג' ב"ב

 סלון תלת מושבי מעץ 
מלא מפואר 500 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(058-3292985

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)49-49ח(500 ש"ח. 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(054-5705546

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)49-49ח(כ"א. 050-4135002

 ארון 4 דלתות עם 3 
מגירות 2X160 מחיר 500 

____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 054-8435872

 פלדלת 500 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(054-8435872

 ספה לסלון + כורסא 
תואמת במצב טוב 500 ש"ח. 

_____________________________________________)49-50ל(053-3180757

 ארונית מטבח, לבן 
פורמייקה במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)49-50ל(חזק וגדול. 053-3180757

 ארון ספרים סלוני, צבע 
כהה, פורמיקה, דלתות 

לספרים במצב טוב מאוד. 
_____________________________________________)49-50ל(053-3180757

 מעיל שבת בצבע אדום 
גיל 3-4 של GAP כחדש 

לחלוטין 10 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 עגלת אמבטיה )אפשר 
רק טיולון( 180 ש"ח. )טיולון 

רק 120 ש"ח( 052-5737813 
_____________________________________________)49-49ח(ב"ב

 סימילאק 400 גר' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה + טיולון 
בלו-ברי שמורה ילד אחד 
בשימוש + ניילון לגשם.

_____________________________________________)49-49ח(050-4135002

 סלקל סייבקס ורוד כחדש 
350 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)49-49ח(053-3110797

 אמבטיה לבוגבו דונקו 
כחדשה 400 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(053-3110797

 דרוש מזגן חלון לבחור 
ישיבה במחיר מוזל/אפשרי 

_____________________________________________)49-49ח(קטן. 050-6651365

 שידת החלתלה של 
חברת טל, צבע בז' - 150 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7171941

 שולחן ו-4 כסאות מטבח, 
צבע לבן/שחור - 200 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7171941

 תנור KING משולב גז 
4 להבות, 2 תאי אפיה - 400 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7171941

 עגלת טיולון בייבי רולר 
כחדשה 250 ש"ח חייבת 

_____________________________________________)49-49ח(להמכר 052-7123840

 עגלת תאומים "בירטקס" 
כחדשה צבע שחור 1/2 שנה 

בשימוש רק 500 ש"ח במקום 
4000 ש"ח. בירושלים.

_____________________________________________)49-49ח(02-5793511

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-3073826

 מציאה! ציטת תינור 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-3073826

 כסא בטיחות לתינוק רק 
_____________________________________________)49-49ח(60 ש"ח 050-9089110

 לול פלסטיק + מזרן 
במחיר מצחיק 150 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(054-2326070

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)49-49ח(050-6651365

די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

130 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-08/19(בניילון. 053-3198860

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות חדשות לחלוטין 

ב-100 ש"ח פולו וכו'.
_____________________________________________)48-48ח(055-6777117

 מצבר 65 אמפר לרכב 
במצב חדש 350 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(055-6777117

 למכירה בירושלים חיתולי 
מבוגרים חוגלה רק 35 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-6358172

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 100 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה 180 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 053-3155415

 סטנדר על שולחן חום 
_____________________________________________)48-48ח(כסף 100 ש"ח. 053-3155415

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
*מנורה למטבח 130 ש"ח. 

מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-2727474

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה 30 ש"ח. בירושלים.

_____________________________________________)48-48ח(052-7167995

 אוזניות סמסונג חדשות 
30 ש"ח בירושלים. * שרוך 
גומי ללא צורך בקשירה 30 

ש"ח. בירושלים.
_____________________________________________)48-48ח(052-7167995

 כסא עם גלגלים 
אורטופדי ב380 ש"ח. במצב 

חדש בירושלים. *שולחן סלוני 
עץ מלא 400 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7167995

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-7938941

 וסת ומפצל וחלקים 
נוספים לבלוני גז חדשים 75 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7653548

 כסא גלגלים לנכה + 
מזרונים סעודיים - 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(כ"א בר"ג. 050-5967114

 תחפושת חדשה מידה 4 
_____________________________________________)48-48ח(משה רבנו. 052-7676856

 חליפת שלשה חלקים 
חדשה לבן צבע שחור מידה 5, 

_____________________________________________)48-48ח(50 ש"ח. 052-7676856

 קסדה חדשה לילדים 45 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7676856

 נעלי דייר סטפ ספורט 
מידה 21-22 ברופסא לבן כחול 
חדש, מבצע 50 ש"ח, בקודם 

_____________________________________________)48-48ח(זוכה. 052-7110779

 2 נעלי בד שחור לבן 
לבנות מידה 30-40 מציא ה15 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח כ"א. 052-7110779

 ג'ל איכותי לשיער 
ולפיאות בנים מ-15-35 ש"ח 

ללא מראה רטוב. אניו משאיןר 
פירורים, מחזיק כל השבת.

_____________________________________________)48-48ח(052-7110779

 למכירה כחדש ספר 
הבנה הבעה ולשון - הכנה 

ותרגול לבגרות קיץ 2015 20 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7110779

 טרמפולינה כחדשה, 
יוקרתית של חברת "פישר 

פריי" עם קשת פעילויות. 200 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-3466389

 סיר טיגון חשמלי של 
חברת "גולד ליין" חדש באריזה 
עם טיימר, רשת נשלפת. 2.5 

ליטר, 185 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-3466398

 כרטיספר ב"אור החיים 
בשווי 35/50/120 או 55 
_____________________________________________)48-48ח(ב"יפה נוף" 03-6164553

 BMX - "16 אופני ילדים 
_____________________________________________)48-48ח(120 ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 אופני הילוכים 24" 250 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 כיור לבן לפינת נט"י 
41/25 כחדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(058-3232259 02-6522251

 נגן + בלוטוס, תמונות, 
ללא רדיו ווידאו 12 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(03-6182130 )מ-10 בערב(

 נגן חברת בינה ודעת + 
תמונות ותפילות שמור, 90 
ש"ח. 03-6182130 )מ-10 

_____________________________________________)48-48ח(בערב(.

 למכירה שולחן לכתיבת 
סת"ם. עבודת יד ב-350 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(054-8581992

 למכירה סכינים לסופר 
סת"ם ב-80 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)48-48ח(054-8561992

 מנורה דקורטיבית כחולה 
מבורת קובייה. חדש באריזה 

_____________________________________________)48-48ח(50 ש"ח. 052-4831449

 ספר בישול חדש מכיל 
מתכונים קלים וזמינים. 50 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה 

_____________________________________________)48-48ח(50 ש"ח. 052-4831449

 מארז מתכונים לידלים 
עודד אכילה בריאה, חדש. 25 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר 

חדשה. 40 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר. צורת רימון 20 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-4831449

 ספר שער הגלגולים. 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-4831449

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-5705546

 סופגנים לארג' 30 ש"ח 
לחבילה. פדים 10 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-7984438

 מקרן איכותי במציאה רק 
_____________________________________________)48-48ח(470 ש"ח. 054-2515728

 כינור יפה ומעולה חדש 
באריזה 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8404243

 אופניים STITCH מחיר: 
_____________________________________________)48-48ח(350 ש"ח. 050-3337530

 ודאו עם 5 קלטו וידאו 
לילדים 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-3337530

 משנה ברורה הוצאה 
חדשה ע"י מכון "פאר המקרא" 

ירושלים. 130 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-3337530

X3  תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-7653753

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)48-48ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)48-48ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין 400 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(055-6777117

 מצלמת קנון בצבע לבן 
1XUS160 במחיר 250 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(כולל נרתיק. 054-8572523

 עצי נוי שתילים, אתרוג, 
_____________________________________________)48-48ח(תמר, לימון. 054-8412903

 רדיאו MP3 לרכב מזדה-3 
_____________________________________________)48-48ח(מקורי חדש. 054-8412903

 אוכל לתוכים 3 ק"ג - 20 
ש"ח. ויטמינים וכלוב.

_____________________________________________)48-48ח(054-8412903

 חדר שינה יהודית 
קומפלט 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8435872

 מטבח קומפט ליחידת 
_____________________________________________)48-48ח(דוואר. 054-8435872

 מכונת כביסה 500 ק"ג.
_____________________________________________)48-48ח(054-8435872

 אופניים סטכט 
מתקפלות כחדשות 400 ש"ח 

גמיש, פ"ת. בלי הילוכים.
_____________________________________________)48-48ח(052-8833975

 חליפות לבנים 3 חלקים 
לחג כחדשות ברמה צבעים 

_____________________________________________)48-48ח(100 ש"ח. 052-8833975

 סיר לקובנה עם מכסה 
חדש באריזה 35 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7041010

 מכשיר סליסר חדש 
באריזה גדול 85 ש"ח. -058

_____________________________________________)48-48ח(7041010

 מזרון אורטופד בריאותי 
_____________________________________________)48-51ל(1,800 ש"ח. 050-6564872

 2 מכונות תפירה 
תעשייתיות, פאר וברנינה. 

תפר, זיגזג וישר. 03-5781152 
050-5931436)48-49(_____________________________________________

 בר"ג אופניים חשמליות 
חדשות, בטריה 48 אמפר 35 

קמ"ש + תוספות.
_____________________________________________)48-51ל(050-6564872

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצויין 
חברת אורנג' ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(055-6777117

 נוקיה 208 כשר )אחריות( 
2 מכשירים ב-250 ש"ח לבודד. 

ירושלים. 058-3245433 
_____________________________________________)49-49ח(מ-19:15

 J5 מכשיר סמסונג גלקסי 
במצב מצוין. 02-5373650

_____________________________________________)49-52ל(050-4150649

 מכשיר לחיתוך כרטיסי 
סים לטלפון 80 ש"ח באריזה 

_____________________________________________)49-49ח(חדש. 050-5574847

 נדנדה של חברת "פישר 
פרייס" במצב טוב מאוד רק 

350 ש"ח בירושלים
_____________________________________________)49-49ח(050-4120286

 כסא משרדי במצב מצוין 
בירושלים 250 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(050-4120286

 קופסאות איחסון יפיפיות 
למשחקים וכו, פלסטיק קשיח 

כולל מכסה 20 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-3073826

 למכירה משקולות למים 
- חדשים לגמרי 50 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 אופניים בצבע כחול מצב 
מצוין לגיל 7-8 רק 80 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(055-6777117

 מזוודה טובה 60 ש"ח 
_____________________________________________)49-49ח(בלבד. ב"ב. 052-5737813

 זיכוי למשקפי מולטי 
פוקל באופטיקה הלפרין ע"ס 

500 ש"ח, ב-250 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-4125002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)49-49ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין 400 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(055-6777117

 כסא לרכב 50 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7663458

 עגלת קניות מבד 50 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 מעבד מזון מזימיקס עם 
חלקים ללא קערה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7663458

 אופה לחם כחדש 150 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 דיסקורית מאלומיניום 
7.50 ס"מ חצי מחיר.

_____________________________________________)49-49ח(054-8435872

 ניילון לגשם לטיולן חדש 
באריזה 20 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-7170406

 שמלת ערב מעממת 
מידה 38-40 יבוא מפריז 

חדשה. 500 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-7143037

 10 תוכונים ב-37 ש"ח 
לאחד. 052-7175927 )בישוב 

_____________________________________________)49-49ח(חשמונאים(

 מגן ברכיים לרוכב אופניןן 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקורופון בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-2437292

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-2727474

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 בצבע כחול 21 הילוכים 
_____________________________________________)49-49ח(ב-250 ש"ח. 052-7966786

 ברה"ע למכירה נטען חדש 
לאופניים חשמליות ב-250 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7966786

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 כ"א, בירושלים 
_____________________________________________)49-49ח(054-8415306

 שמלות ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(בירושלים. 054-8415306

 אקווריום עם מכסה + 3 
דגי זהב, חצץ ואוכל 35 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(054-8409064

 אופניים BMX גלגל 20 
כחדשות! במצב מצוין! רק 

_____________________________________________)49-49ח(140 ש"ח. 054-8409064

 למכירה קסדה לאופנוען 
במצב מצוין ונקיה לחלוטין 

בצבע לבן 350 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-6688160

 שמיכת פוך זוגית חדשה 
באריזה מהממת מציאה 100 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 054-2941433

 מציאה! חנוכיה יוקרתית, 
חדשה לגמרי, באריזה, ב-80 

ש"ח בלבד. במקום 130! 
_____________________________________________)49-49ח(בב"ב. 052-7101450

 נגן אייבס כחדש + 
אוזניות בלוטוס במחיר 200 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 03-5797481

 כיריים גז 5 להבות 
מצויינות מזכוכית חב' זק"ש 

_____________________________________________)49-49ח(450 ש"ח. 052-7188017

 פלטצ'ה חדשה 60 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7188017

 סדין חימום חשמלי חדש 
_____________________________________________)49-49ח(60 ש"ח. 052-7188017

 סלקל לתינוק מצוין - 70 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7188017

 בוסטר לילדים 30 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7188017

 מיזרון למיטת יחיד 80 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7188017

 מינשא לתינוק כחדש 
חב' צ'יקו 100 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7188017

 2 דלתות פלדלת "קסם" 
בצבע חום כהה 300 ש"ח 

_____________________________________________)49-49ח(כ"א. 03-6195941

 דלת פנדור רוחב 70 צבע 
אלון מולבן כחדשה 120 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(03-6195941

 למסירה אסלה + ניאגרה 
_____________________________________________)49-49ח(פלאסון כחדשה 03-6195941

 אופניים ERO במצב 
מצוין 210 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-7663458

 נדנדת תליה כחדשה 50 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 5 מטבעות מכסף  לפדיון 
_____________________________________________)49-49ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 סורג בטן בצורת חבית 
מגלוון נגד חלודה, ,עברה וחזק 
מאוד. 1.00X1.17 מחיר 210 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7600336 ב"ב.

 אופניים למבוגרים )הרים( 
במצב טוב מאוד - 180 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-9340317

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 03-6199806 בערב

 אוגר למסירה בב"ב. 
_____________________________________________)49-49ח(לפרטים: 054-8491154

 למסירה לכולל/ישיבה, 
סט מתיבתא עירובין חדש! 

gmail.com@8414744
_____________________________________________)49-49ח(054-8414744

 מטבעות חו"ל 60 ש"ח 
_____________________________________________)49-49ח(לקילו. 052-7653753

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום. 050-5274348  
03-6884123)49-52(_____________________________________________

 גגון לרכב כחדש בגודל: 
1.45X9.5 280 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-4189919 02-6414194

 נעל עקב שחורה חדשה 
אנה קליין 38. עקב 8 ס"מ. 

200 ש"ח. ב"ב.
_____________________________________________)48-48ח(053-3325028

 6 שמלות ערב לאירועים 
ורוד/ אפרסק להשכרה 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. ב"ב. 053-3325028

 אופני הרים של חברת 
קוברה 26" שילדת אלומניום 

_____________________________________________)48-48ח(בב"ב. 052-3500137

 2 מנורות קיר כחדשות 
)לח. שינה מעל המיטות 80 

ש"ח. 02-6414194
_____________________________________________)48-48ח(050-4189919

 דלת פלדלת כחדשה. 
רוחב: 84 גובה: כ-2 מטר. 500 

ש"ח. 050-4189919
_____________________________________________)48-48ח(02-6414194

 קלרינט חדש באריזה 500 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח בלבד. 054-8404243

 אופניים חשמליים ללא 
בטריה 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8404243

 מציאה! קופסאות 
איחסון יפיפות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)48-48ח(20 ש"ח. 052-3073826

 למכירה כסא רכב + 
סלקל 80 ש"ח כל דבר

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 כלוב ענק לתוכיים 350 
ש"ח. *צלחת לתוכיים 150 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 053-3134131

 כובע סמט חסידי, חדש, 
שהגיע מחו"ל, מתאים 

לבחורים מידה 56 ב-300 ש"ח 
_____________________________________________)48-48ח(בלבד. 052-7166610

 פלדלת חדשה לבנה 
_____________________________________________)48-48ח(1000 ש"ח. 050-4131038

 נעלי ספורט ניובלנס 37.5 
חדשות נשים 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-4131038

 מעיל צמר כחדש נשים 
מידה 42. 200 ש"ח. *תיק 

נשים חדש 45 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-4131038

 מחיצת זכוכית חלבית 
 1.85X85 למקלחת כחדש

250 ש"ח )ב"ב(
_____________________________________________)48-48ח(054-8404480

 מצלמה קטנה מברזל 
בגודל 3X3 ס"מ בערך ב-150 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-8472523

 מכונת גילוח בהכשר הרב 
גרוס עובדת מצויין.

_____________________________________________)48-48ח(054-8572523
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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

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■
 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

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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מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

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

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)47-06/19(_____________________________________________

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

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

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

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 למעון דתי בפ"ת כפר 
גנים, דרושה מיידי סייעת 

למשרה חלקית. 12:00-16:00
_____________________________________________)47-50ל(052-8530061 052-8226582

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
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:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 דרושות סייעות לגן 
בפ"ת+תינוקיה תנאים 

טובים. א. ליום מלא/חצי.
050-5636364)44-3/19(_____________________________________________

 עובד/ת לחנות צילום, ידע 
בגרפיקה, למשמרות.

054-7933174 03-6199392)46-49(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות תנאים טובים 

למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים

052-6580906)46-49(_____________________________________________

 לחברת רוזנברג הובלה 
ולוגיסטיקה דרושים נהגים 

צעירים ורציניים רשיון מעל 3.5 
_____________________________________________)46-49ל(טון. 050-6563426

 עובד נקיון לשעות היום 
והלילה לישיבה בת"א, שכר 

_____________________________________________)46-49ל(נאה. 050-4195145

 דרוש מלמד לת"ת ספרדי 
ללמודי חול אחה"צ שעות 

_____________________________________________)46-49ל(רשת 054-8440210

 דרוש עובד חרוץ, לחנות 
לבגדי גברים, משמרות, תנאים  

מעולים למתאימים.
_____________________________________________)46-49ל(054-2327448

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתיאום פגישות. 
שעות גמישות ותנאי 

שכר טובים.
054-2328926)46-49(_____________________________________________

 דרושה פקידה בתחום 
אלמנטרי רכב, דירות, עם נסיון 
בלבד. גמישות בשעות. תנאים 

טובים. למתאימה.
Riki@tlp-ins.co.il)46-49(_____________________________________________

 דרוש קצב לאיטליז 
בב"ב למשרה מלאה 

תנאים טובים למתאים. 
052-6391018
052-3391017)46-49(_____________________________________________

 לחברת נקיון בב"ב 
לעבודה לאחה"צ, תנאים 

טובים!
דודו: 050-7288620
_____________________________________________)46-49(ריקי: 052-5742908

קו עיתונות דתית / 8190675 / 

עבודה בשעות 17:00-20:00 5 ימים בשבוע
שכר של 50 ₪ ויותר

ידע בסיסי במחשב, אסרטיביות, ניסיון בגביה יתרון

לחברת אשראי ברמת החייל
דרושים/ות למוקד שיחות יוצאות

asi@pama-lis.co.il קו"ח
טל' 054-8877470

נציגי/ות גבייה טלפוני

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית להתקשר 

מ10:00-15:00 בלבד
_____________________________________________)46-49(לטל: 0505-304424

 דרושה מטפלת למעון 
למ. מלאה/צהרון אוירה טובה.

052-7686713)46-49(_____________________________________________

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)46-1/19(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת + מנהלת מעון 

תנאים מעולים למתאימה.
050-8342228)47-50(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ ל-5 

ימים 5-6 שעות ביום.
03-5782080)49-50(_____________________________________________

 מזכירה רפואית מ-7:00
-16:00 כל יום לשלוח קו"ח 

_____________________________________________)47-50(לפקס: 03-6161865

 לחנות בשר בב"ב דרוש 
עובד מקצועי ומסור בעל נסיון 

_____________________________________________)47-50ל(קודם. 050-2425596

 דרושה מטפלת למעון 
בתל אביב, אווירה חמה 

ונעימה 36 ש"ח.
052-7690437)47-50(_____________________________________________

 השכר עלה! לפי 
שעות! שכר נאה, 

גמישות, לגיל הרך, 
חלוקה לקבוצות, סביבת 

עבודה חוויתית.
054-4499177)47-50(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב דרושות 
מטפלות/סייעות.

054-8499728)47-50(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור פתח-תקווה, 

_____________________________________________)48-51(עדיפות לנסיון 054-7771118

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

 למאפייה בפיצריה 
בב"ב דרושים עבדי מטבח 
_____________________________________________)47-50(ומשלוחנים. 054-2146510

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל - 3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)47-50(פרטים בטל: 054-8503222

 בכולל בוקר הלכתי  
במרכז פ"ת נותרו מספר 
מקומות לאברכים צעירים.

_____________________________________________)48-51ל(054-8531503

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים למערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

קו עיתונות דתית / 8192774 / 

דרושות/ים 

מובילות/ים כיתה

לפרטים: חגית בן יקר
המרכז לגיל הרך ולמשפחה, 

קריית אונו
משרד: 03-7402208

פקס: 03-6352851
050-8269883

בשעות: 7:30-16:30
אפשרות לחצי יום עד 13:00

לקייטנת חנוכה ולשאר ימות השנה
בתאריכים 4-6/12 9-10/12

תעריף 
למובילות כיתה 

60-75 ש"ח

03-633-8888 ֹלפרטים.

ִדרושות
גננת
מטפֹלות
מוסמכות
ֹלמשרה�מֹלאה
ֹלרציניות�בֹלבִד

ֹלמעון�איכותי�בבני�ברֱק

תנאים
טובים

ֹלמתאימות

 דרושה מנה"ח לחברה 
בבורסה בר"ג תנאים טובים 

קו"ח למייל 
gadipaz@012.net.il

054-3973315)48-51k(_____________________________________________

 למשרד בירושלים דרושה 
מנהלת מאגר מידע לעבודה 
מאתגרת. דרישות התפקיד: 

אסרטיביות, ראש גדול, שליטה 
ב-OFFICE לרבות אקסל 
בשעות: 9:30-15:30. קו"ח 

למייל:
simcha@jumbo68.co.il )48-49(_____________________________________________

 למשרד להנה"ח פקידות 
למחלקת קלדנות/גזברות. 

קו"ח ניתן לשלוח למייל:
 racheli@netivc.co.il

עדיפות מב"ב/אלעד תנאים 
_____________________________________________)48-49(טובים למתאימות.

 לפנימייה חרדית לבנות 
בטבריה ובחיפה דרושים/ות: 

*עו"ס *אח/ות *פסוכולוג/ית. 
קו"ח למייל: 

ol77777@walla.com)48-51(_____________________________________________

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
צוות חרדי.

050-8938869)48-51(_____________________________________________

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בב"ב, דרישות אופיס, 

אנגלית יתרון. קו"ח לפקס:
03-5781454. או למייל:

shalomed2010@gmail.
com)48-51(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני לעבודה 
במיזוג אויר המרכז, תנאים 

_____________________________________________)48-51ל(טובים. 058-7348517

 לחברה פיננסית בב"ב 
דרושה מנה"ח מתחילה 

למשרה מלאה קו"ח לפקס: 
03-9205309)48-51(_____________________________________________

 מעוניינת לעבוד שעתיים 
ביום ולהרוויח כמו במשרה 

מלאה? נשמע דמיוני? בחברת 
פור-אבר, זה אפשרי!

052-7144900)47-50(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש טבח 
לארוחת ערב 03-6714809 

_____________________________________________)47-50()להתקשר 10:00-15:00בלבד(

 למערכת תקשורת, 
דרוש עובד לעבודה במשמרות 

 SMS-מהבית לפרטים ב
_____________________________________________)48-49ל(בלבד! 052-4040875

 למוסד תורני בב"ב עובד 
תחזוקה, אחראי ונמרץ, ידע 

ונסיון בתחזוקה, חשמל, 
אינסטלציה. א-ה: 8-16, יום ו': 
8-12 38 לשעה. קו"ח לפקס: 

1533-5779521)48-49(_____________________________________________

 למטבח למזון קר בב"ב 
דרוש עובד רציני, מ-3:00 

בבוקר, שכר טוב למתאימים. 
050-6967591)48-51(_____________________________________________

 בחור עם פיגור קל 
מעוניין לעבוד בנקיון במחיר 

_____________________________________________)48-48ח(סמלי 053-3123256

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
תמורת לינה לפעם בשבוע.

_____________________________________________)48-48ח(052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחורו הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר.
_____________________________________________)48-48ח(052-7696092

 נהג רשיון ב' לעבודה 
בירושלים, עבודה קלה )לא 

מכירות(, 4 שעות ביום, שכר 
גבוה + רכב צמוד. קריירה 

072-22-222-62)49-49(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
עובדים אין צורך בנסיון 

אפשרות מהבית.
050-4171497)49-52(_____________________________________________

 לבית פרוג דרושה אשת 
שיווק לתאום פגישות, נסיון 

במכירות חובה!
Avigail@prog.co.il)49-50(_____________________________________________

 דרוש עובד בעל נסיון 
במכולת קופאי/סידור מדפים. 
מהשעה 12:00-21:00 בערב, 
כולל שישי מ-6:30 בבוקר עד 

שעה לפני שבת.
050-4927000)49-52(_____________________________________________

 דרושים עובדי אריזה 
וליקוט למאפייה בפתח תקוה. 

ראשון - חמישי. 15:00-22:30
054-7708222)49-50(_____________________________________________

 דרושה  מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה 

תנאים מעולים למתאימה. בין 
03-9094566 8:30-14:30

053-3797448)49-04(_____________________________________________

 מדריכת תעסוקה 
לבית אבות בפ"ת תנאים 

טובים, 054-4697827 קו"ח 
לפקס: 03-9128403 מייל: 

ilanakatz22@gmail.com)49-50(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
*גננת לכתת בוגרים )יום 

חופשי( *סייעת 13:30-17:30 
_____________________________________________)49-50()יום חופשי( 052-17641817

 למעון יום במרכז ב"ב 
מטפלת במשרה מלאה, 

תנאים מצויינים!
03-5703853)49-50(_____________________________________________

 לחברה יחודית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

פקידותית נוחה ונעימה, 3 
שעות ביום, 40 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)49-49(קריירה 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בבני ברק 
מזכיר/ה, לניהול יומנים, ועוד. 

שעות נוחות, 8,500 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(קריירה 072-22-222-62

 למשרד שקט בביתר 
מזכיר/ה, א-ה 9:00-13:00, 
עבודה משרדית שקטה, 35 

ש"ח לשעה. קריירה
072-22-222-62)49-49(_____________________________________________

 לחברה בר"ג גבול ב"ב 
דרוש/ה להאזנות לצרכי 

בקרה, אינטילגנציה 
גבוהה - חובה.

משרה מלאה קו"ח למייל 
etgar200@gmail.com)49-50(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ ל-5 

ימים 5-6 שעות ביום.
03-5782080)49-50(_____________________________________________

 ל"פרפרים" - הלבשה 
אישית דרושות מוכרות 
מנוסות לערב. תנאים 

טובים + בונוסים.
050-8266772)49-52(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)49-50(לשעה 054-3607420

 מעוניין לעבוד אצלך 
בבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)49-49ח(בשבוע. 052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

והשרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7396092

 אדם רציני אחראי 
ונאמן בעל המלצות לטיפול 

_____________________________________________)49-49(בקשישים. 055-6672036

 אדם אחראי ונאמת בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)49-5/19(_____________________________________________

 זוג קלטות "והיית אך 
שמח" חדשות וארוזות, 10 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח לזוג. 052-7600336 ב"ב

 מבחר קלטות שירים 
חדשות וארוזות 8 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(לקלטת 052-7600336 בב"ב

 עשר בתי מזוזות מעוצבים 
250 ש"ח. )פ"ת(

_____________________________________________)48-48ח(052-2786557

 למנצח בצורת המנורה 
מצב מצוין 50 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8471351 054-8478897

 ילקוט יוסף בבודדים כל 
_____________________________________________)48-48ח(כרך 5 ש"ח 054-8478897

 למכירה ספרי ברסלב יד 
שניה במצב טוב 5 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8478897

 חנוכיה עם בית חזקה 
ואיכותית + קנים לשבת 

כחדש בב"ב 250 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-8476805

 תמיסות לעדשות מגע 
קשות - בוסטון. השרייה- 45 

ש"ח, ניקוי- 35 ש"ח
_____________________________________________)48-48ח(054-8476805

 קרניז גבס מתאים לוילון. 
רוחב: 20 ס"מ. אורך: 4.5 

מטר. מחר: 250 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-5388999

 וילון לסלון לולאות. גובה 
2.5 מטר, באז' כולל וילון 

חוטים. 200 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-5388999

 למכירה תיקים במצב 
חדש בצבעים: תכלת, ורוד, 
כחול. מחיר תיק- 80 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-9340316

 למכירה צעצועים 
ומשחקי קופסא למשפחתון 

מ 9 ש"ח לפריט, איכותי. 
_____________________________________________)48-48ח(052-5737813
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