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03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים
 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 ובק"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, 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 חד', 

משופצים, ק"ב, ומעליה, 
דירת 3 חד' מושכרת, 

2,750,000, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד

3-3.5 חדרים

 בשפירא )שיכון ה'( 
4 חד' ק"ג ללא מעלית, 

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות לדירת 2 חד' + 

גג, חזית,  מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

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

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

 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(_____________________________________________

 באחיה השילוני 4 חד' 
ק"א, עורפי משופץ כולל 

חניה 1,800,000 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)43-43(_____________________________________________

 3.5 חדרים מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת גדולה 2 

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

 באליעזר 2.5 ק"ב 
ואחרונה, עורפית עם 

אישורי הרחבה של 10 
מ"ר בצד ובניה על הגג 

50 מ"ר, 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' בבארי, 
דירת 3 חד', ק"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(_____________________________________________ באר שבע

ג’-ה’ בשבט תשע”ט  
9-11/1/2019

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

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

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

 4 חדרים בעליון המבוקש, 
בפרויקט יוקרתי! יחידת הורים, 
מחסן, חנייה, מרפסות. לל"ת. 

052-5745602)51-06(_____________________________________________

 5 חד' מטופחת רח' 
פדרמן ק. הרצוג, קומה 4 
חזית בנין חדש, מושכרת. 

)51-02(               052-8197890_____________________________________________

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/ בן זכאי, דירת 5 
חד' ק"א, 3 כ"א, חזית, 

משופצת עם סוכה 
ענקית ובתוספת 2 יח"ד 

מרוהטות, המושכרות 
ב-5000 ש"ח. פינוי 

גמיש. 2,950,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ

03-5797756
050-5308742)52-52(__________________________________________________________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בבר אילן 8 בנין מהודר 4 
חד' + מ. גדולות + גג צמוד 

+ חניה, 3 כ"א 054-3183117
_____________________________________________)1-4ל(050-7733982

 בבעל התניא 5 חד' ק"א 
מעלית+ 2 מרפסות שמורה 

מאוד, מחסן וחניה בטאבו 
לל"ת 2,530,000 ש"ח. 

_____________________________________________)1-4ל(054-9466802

 ביהודה הנשיא ר"ג 4 
חד' 100 מ"ר קומה ראשונה, 

משופצת + חניה 3 כ"א 
_____________________________________________)1-4ל(050-7503129

 בהרצוג, ק"ג ואחרונה, 
גג בטון, 3 חד' משופצים 

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

הוזלת משכנתא קיימתאופקים

1599-560-580
בשיתוף כל הבנקים

משכנתאות 
ומימון

¯È˘È ˙È·
ÌÈÒÈÙÓ¢

Ú·

 ˙Â‡˙Î˘ÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰

לרכישת דירה ולכל מטרה

 דירות ובתי קרקע 
להשקעה ולמגורים החל 

מ-500,000 ש"ח.
_____________________________________________)2-2(054-9715858 ניצן אוחנה

 בגיבורי ישראל המתחרד 
בית קרקע 4 חד' משופץ כולל 
הכנה לקומה ב', רק 980,000 

ש"ח. 054-9715858 ניצן 
_____________________________________________)2-2(אוחנה.

 ברי"ף כ-120 מ"ר 4.5 
חדרים + גג בטאבו מוארת 
כיווני אויר, נוף לתל אביב, 

בנין בוטיק 4 דיירים אופציה 
ממשית להרחבה בבית ובגג. 

052-9551551)2-5(_____________________________________________

 דירת 3 חד' מדהימה באזור 
מרכזי 3 כ"א מרפסת מהסלון 

עם נוף למערב + אופציה 
ממוזגת ומסורגת. 

050-4166603)2-5(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! 3 חד' ענקית, 

בניין קטן 1,275,000 ש"ח. 
052-5752500)2-2(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בחרדי, 3 חד', סלון גדול, אופ' 

_____________________________________________)2-2(נרחבות 054-9422194

אשדוד
 פרויקט חדש 4-5 חדרים 

באבן דנן קרובה לרובע ז' 
הבנייה בעיצומה 1,340,000 

_____________________________________________)2-2(ש"ח. 054-8413551

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות 4 חד' ברח' 

הפלמ"ח כולל מרפסת סוכה, 
וממ"ד שמורה ויפה מתאים 
לחלוקה 1,150,000 ש"ח. 

054-8491803)2-2(_____________________________________________

 מציאה דירה חדשה 4 
חד' בתמ"א בתחילת בניה רק 

1,080,000 במזומן. 
054-9200277)2-2(_____________________________________________

 הינך מוזמן לסיור משקיעי 
נסל"ן בעיר ב"ש, החל 

מ-400,000 ש"ח, באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן 

058-4645193)2-2(_____________________________________________

 5.5% תשואה - מגוון 
דירות להשקעה בעיר ב"ש, 

החל מ-400,000 ש"ח, באר 
שבע 360 - ליווי השקעות 

_____________________________________________)2-2(נדל"ן 058-4645193

 דירה מחולקת קומה 3 
מתוך 4 ל-2 יחידות מושכרות 

ב-3,800 ש"ח נטו במחיר 
מציאה משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)2-2(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 1 
מתוך 3 מיקום מרכזי 2 יחידות 

מפוארות מושכרות 5,400 
ש"ח במחיר מציאה משה 

_____________________________________________)2-2(אלוש אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת קומה 2 
מתוך 4 קרובה לאוניברסיטה 
מושכרות 4,000 ש"ח במחיר 
מציאה, משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)2-2(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 4 
מתוך 4 משופצות ויפות באזור 
מעורב מושכרות 4,000 ש"ח. 

משה אלוש אבני דרך
054-3255667)2-2(_____________________________________________

 הזדמנות השקעה 
- דירה להשבחה בקרבת 

האוניברסיטה, 515,000 ש"ח, 
באר שבע 360 - ליווי השקעות 

_____________________________________________)2-2(נדל"ן 058-4645193

 להשקעה - דירה 
משופצת ברמה גבוהה, 

מושכרת ב-3600 ש"ח, מחיר 
- 780,000 ש"ח, באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן. 

058-4645193)2-2(_____________________________________________

 למשקיעים - דירה 
משופצת ומרוהטת, מושכרת 
ב-3000 ש"חף מחיר 675,000 

ש"ח, באר שבע 360 - ליווי 
_____________________________________________)2-2(השקעות נדל"ן 058-4645193

 מציאה! משמעותית זול 
ממחיר השוק. 4 חד' 96 מ"ר 

מסודרת, מאווררת. 
_____________________________________________)2-5ל(050-4137622

 קלישפאו נכסים, 
באברהם אבינו, 4 חד' 

+ מרפסת שמש כ- 17 
מ"ר, משופצת ומרוהטת 

לחלוטין, קומה 3 תוך 
3 716,000 ש"ח. נועם 

050-3600512 "קלישפאו 
_____________________________________________)2-2(נכסים"

 ברחוב רמב"ם דירת 
4 חד', רומה 7 מתוך 
9, כולל חניה פרטית, 

מעלית, 980,000 ש"ח. 
נועם050-3600512 - 

_____________________________________________)2-2("קלישפאו נכסים"

 דירת 3 חדרים קומה 3 
מתוך 4 מעולה לחלוקה 76 

מ"ר שכונה ה' המבוקשת 
במחיר מציאה. משה אלוש 

_____________________________________________)2-2(אבני דרך 054-3255667

 דירת 3 חד' 78 מטר 
שכונה ה' מעולה לחלוקה 

במחיר קומה 4 מתוך 4 במחיר 
מציאה. משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)2-2(_____________________________________________

 ברח' שדרות יעלים 
דירת 2 חד', כולל ריהוט 
מלא, רק 580,000 ש"ח 

משופצת ומרוהטת. נועם 
050-3600512

_____________________________________________)2-2("קליפשאו נכסים"

בית שמש
 בבר אילן מול הקריה 

החרדית 3 חד' מצב מצוין, 
מרפסת סוכה אופציה 

לתוספת בניה עוד 2 חד' 
1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב. 

054-4901948)2-2(_____________________________________________

 בהראשונים קומה נוחה 
4.5 חדרים 96 מ"ר 2 כניסות 

1,770,000 ש"ח. *בשיכון ג' 3 
חד' בבנייה 1,580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2(*שדכן הנדלן 053-3107379

 באהרונסון 100 מ"ר 
מפוארת  + היתר בניה בגג 

ליחי"ד + מעלית, 2,380,000 
ש"ח. 050-4177419 תיווך 

_____________________________________________)2-2(הנדלן

 בהשלושה-סוקולוב 
ק"ב חזית 95 מ"ר לשיפוץ, 

1,650,000 תיווך הנדלן 
050-4177419)2-2(_____________________________________________

 בטבריה, 3 חד' +  2 יחי"ד 
מושכרות, חזית בנין מטופח, 

2,250,000 תיווך הנדלן 
050-4177419)2-2(_____________________________________________

 אם אתם מוכרים 
דירת 4 חד' במקור ללא 
הרחבות בפרדס כץ או 
קרית הרצוג לא קומה 

אחרונה אנחנו נקנה 
_____________________________________________)2-2(אותה 058-3200078

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

הארץ 03-8007000
052-3344721)2-2(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ 
4 חד' + יחידה, גג מוצמד 

בטאבו 2,500,000 תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)2-2(_____________________________________________

 בפנקס דירה ענקית + 
אופציית בניה בגג, מעלית 

2,250,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)2-2(_____________________________________________

 באזור וילות, פנטאוז 
5 חד'+מעלית+ק"ה+נוף 

פתוח, 2,500,000 ש"ח. **6 
חד'+ק"א+מעלית+ נוף מיוחד 

2,500,000 ש"ח. * 4 חד' 
גדולים. ק"א + מעלית + מ. 
שמש 2,000,000 ש"ח. *3.5 

חד'+ק"ג +מעלית+ פוטנציאל, 
1,600,000 ש"ח. *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 

1,800,000בלעדי ב"שפיצר 
_____________________________________________)2-2(נכסים" 03-6188685

 באזור האדמור מגור 
מיידי, 5 חד' + ק"א + מעלית 

+ 2,450,000 ש"ח. **5.5 
חד' + ק"א + מעלית + חזית 

2,720,000 ש"ח. **7 חד' + גג 
+ מעלית + חזית, 3,000,000 

ש"ח. **3 חד' + ק"א + מעלית 
+ חזית + חנייה. 1,800,000 

ש"ח. בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)2-2(_____________________________________________

 להשקעה ולמגורים 
ייחודית ונדירה!! בהרב 

קוק ק"ב 3 חד' + 3 יחי' 
מניבות 8,500 ש"ח 

2,880,000 ש"ח. תיווך 
03-8050080)2-2(_____________________________________________

 ביחזקאל 100 מ' 
מחולקת ל-2 דירות 

משופצות מושכרות 
מיידי 1,890,000 בלעדי! 

'אפיקי נדלן בועז'
050-4156080)2-2(_____________________________________________

 בפרדס-כץ מבחר 
יחידות בטאבו משותף החל 

מ-520,000 נדל"ן-הקרייה
050-3000121)2-2(_____________________________________________

 באזור מרכזי נותרו דירות 
אחרונות גמר בניה 2,100,000 

 B.D.A מיידי. תיווך
_____________________________________________)2-2(אבי 054-8449423

 בבית יוסף 2 יח"ד בטאבו 
משותף מושכרות ב-2200 
ש"ח 390,000 גמיש נדל"ן-

הקרייה 050-3000121

 למכירה בהר שלום 
בית פרטי 4 מפלסים 

כ-380 מ"ר נוף מדהים 
+ חניה מיידי 4,900,000 

ש"ח גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן-הר סיני 
+ ליווי בנקאי! פנטהאוזים 

החל מ-1,570,000 תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

052-3344721)2-2(_____________________________________________

 מציאה! 2 פנטהאוזים 
צמודים בבניה ברח' בית 

_____________________________________________)2-3(יוסף 052-3330965

 6 חד' דירת גן מושקעת 
160 מ"ר בנוי + 70 מטר חצר 

בשיכון ג' תיווך BA יזמות
_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון

 באזור רמב"ם פנטהאוז 
בבניין חדש 6 חד' 300 מ"ר 
150 מ"ר כל קומה + יח"ד 
בקומה למטה + מ. שמש 

גדולה בגג בנוי 40 מ"ר ק"6 + 
מעלית + חניה יש מדרגות לגג 

חזית נוף פתוח 3,200,000 
ש"ח גמיש. א. פנחסי

03-5799308)2-2(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ג' 
דירת גן חדשה 250 מ"ר 

5 חד' 170 בנוי + 80 
מ"ר חצר ענקית כניסה 
מיידית 3,300,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 
דירת גן 70 מטר מפוארת + 
סוכה + מחסן  אופציה חזית 

1,400,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)2-2(_____________________________________________

 בחת"ם סופר בבנין 
חדש דירת נכה 3 חד' + 

חניה ומחסן ב-1,500,000 
ש"ח. להב נכסים

050-4177750)2-2(_____________________________________________

 בשבזי פנטהאוז מפואר, 
בניין חדש 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)2-2(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
052-3344721)2-2(_____________________________________________

 בלעדי!! ברחוב 
רמב"ם קרוב למיימון, 

דופלקס, 2 דירות של 2 
חד' + יחידה של חדר 
בקומה ג' המושכרות 
7,500 ש"ח ומעליהם 
דירת 4 חד' מושקעת 

ומשופצת. בלעדי תיווך 
ש. באירוביץ 3,500,000 

ש"ח. 03-5797756
050-5308742)2-2(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה שלא 
תחזור דופלקס בדב גרונר 

בניין חדיש מעלית ומרפסת 
נוף מטורף 1,500,000 גמיש 
_____________________________________________)2-2("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבעלזא דופלקס מפואר 
כ-160 ק"ג מחולק ל-2 יחי' 

2,735,000 ש"ח. נדל"ן-הקרייה 
050-3000121)2-2(_____________________________________________

 בבלעדיות באזור ויזניץ 
דופלקס יפה ומושקע 300 

מטר אפשרות לחלוקה ולבניה 
 B.D.A 5,500,000 תיווך

_____________________________________________)2-2(אבי 054-8449423

 באזור נחמיה 5 חד' 110 
מ"ר ק"ק חזית זקוקה לשיפוץ 

_____________________________________________)2-2(א. פנחסי 03-5799308

 בויז'ניץ 6 חד' + יחידה, 
משופצת ויפה, 4 כ"א 

3,150,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)2-2(_____________________________________________

 בשיכון ה' 5 חד' כ-110 
מ"ר + יח"ד 3 כ-65 מ"ר ק"ב 
מ. מהיסוד 2,550,000 "תיווך 

_____________________________________________)2-2(משגב לדיור" 052-5222690

 7 חד' + גג + מעלית + 
חזית + מושקעת + חניה 
בטאבו, דר'. צפ'. מע' + 

פוטנציאל. ב"אנילבץ - פנקס" 
מיידי. 3,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2("שפיצר נכסים" 03-6788685

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

חזית, ניתנת לחלוקה, 3 כ"א 
+ חניה. 2,150,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)2-2(פנחסי 03-5799308

 בשכונת אור החיים 
בטאבו משותף 6 חד' 130 

מ"ר ק"ד + מעלית חזית מ. 
סוכה 4 כ"א }יש אפשרות 

למשכנתא{ 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2(א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 5 חד' 130 
מ"ר משופצת מושקעת + 

סוכה גדולה ק"א חזית 3 כ"א 
2,600,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)2-2(_____________________________________________

 בלעדי ביהודה הנשיא 
110 מ"ר 5 חד' + סוכה 
גדולה ק"א חזית 3 כ"א 
+ 50 מ"ר 2 יחידות דיור 

בקומת קרקע חדשות 
משופצות ומרוהטות 

מושכרות ב-5000 
ש"ח. 2,870,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
0544-290600)2-2(_____________________________________________

 באבוחצירא 4 חד' 
93 מ"ר חזית מרווחת 
משופצת רק להכנס 

מעולה רק ב- 1,620,000 
בלעדי ל'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)2-2(_____________________________________________

 בלעדי ברימון )קרוב 
לטולנא( 4 חד' גדולה 
ומרווחת כ-110 מ"ר 

משופצת ק"ב + סוכה 
2,000,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים 
בבנין חדש 4 חד' 

מחולקת ל-2 דירות 
גדולות מושכרות ק"ג 
חזית + מעלית מידי 

1,790,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
0527-652801)2-2(_____________________________________________

 בלעדי 4 חד' בטאבו 
מפוארת בפרדס כץ ליד רחוב 

הרצל בניין חדש קומה א' 
חזית 1,680,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)2-2(אלטרנטיב 054-5500263

 בנויפלד 4 חד' מקורית 
ק"ג חזית, מדהימה רק 

להכנס 1,590,000 ש"ח 
בלעדי לאפיקי נדלן בועז 

050-4156080)2-2(_____________________________________________

 4.5 חד' משופצת ברמה 
גבוהה קומה ב' באפשטיין. 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון

 4 חד' קומה ב' ואחרונה 
 BA רחוב ירושלים 5. תיווך
_____________________________________________)2-2(יזמות 054-4980159 דורון

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

+ מעלית + חניה + סוכה 
משופצת מהיסוד. 1,950,000 

ש"ח גמיש. א. פנחסי
03-5799308)2-2(_____________________________________________

 באלישע, דירה 4 חד' 
משופצת כולל ריהוט חלקי 

1,670,000. תיווך אנג'ן 
02-80-000-80)2-2(_____________________________________________

 בהושע 4 חד' קומה 
ראשונה משופצת קומפלט ב- 
2,150,000 גמיש. תיווך אנג'ן 

02-80-000-80)2-2(_____________________________________________

 מפוארת!! בירושלים 4 
חד', בנין חדש, חניות ומחסנים 
בטאבו 2,300,000 תיווך אנג'ן 

02-80-000-80)2-2(_____________________________________________

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

03-5701010)2-2(_____________________________________________

 בנחום! 3 + 2 + גג 
מרוצף, מתאים לחלוקה, 

רק 2,100,000 ש"ח. 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)2-2(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חד' + 
חלל בנוי להרחבה, מעלית, 

2,100,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)2-2(_____________________________________________

 בבית יוסף 3 חד' + יחידה 
בבניין חדש, תשואה גבוהה 

2,200,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)2-2(_____________________________________________

 בבנין יוקרתי ברמת אהרון 
4 חד' אחרונה 2,150,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

 בשיכון ג' בניין חדש דירות 
3.5-4 חד' החל מ-1,850,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

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

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

052-3344721)2-2(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' מפוארת, 
בניין חדש 1,750,000 תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

 בגולומוב בבניין חדש 
טרום כניסה, 4 חד' תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)2-2(_____________________________________________

 בחלוצים ק"א כ-4 חד' 70 
מ"ר מרפסת משופצת מהיסוד 

1,370,000 נדל"ן-הקרייה 
050-3000121)2-2(_____________________________________________

 באיזור פרמישלן בבנייה 
4 חד' כ-85 מ"ר 1,490,000 
*בחיים לנדאו בבנייה 3 חד' 
ק"א כ-70 מ"ר 1,290,000 

ש"ח. נדל"ן-הקרייה
050-3000121)2-2(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 4.5 חד' 
ק"א חזית כ-80 מ"ר אופציה 
רק 1,410,000 נדל"ן-הקרייה 

050-3000121)2-2(_____________________________________________



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

 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 
_____________________________________________)50-23/19(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

וילות ובתים

טבריה

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

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בק. צאנז 3 חד' 85 מ"ר 4-4.5 חדרים

פינתי, מול אהבת תורה 3 
כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 ש"ח. 

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

צפת

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

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,500,000 ש"ח בלעדי. 

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בקרית שמואל מציאה! 
קרקע 126 מ"ר + גינה 100 

מ"ר טאבו + מ.סוכה 40 מ"ר 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

 בקרית שמואל בקומה 
א' 160 מ"ר + 160 מ"ר גג 
+ אופציה לדירה נוספת על 
הגג + נוף 870,000 ש"ח. 

תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

 באחד העם היוקרתי 70 
מ"ר +  מעלית + 2 מרפסות 

סוכה + נוף, קו 1 לים + 
אופציה לבניה ניתנת לשכירות 

יומית 700 ש"ח ולחודשית 
2,200 ש"ח. 520,000 ש"ח. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)52-52(_____________________________________________

 בקרית שמואל 92 מ"ר 
בקומה ב' + מעלית משופצת 

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)52-52(הצבי. 053-3147717

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 

מאושרת לבניה + יח' דיור 45 
מ"ר + חצר 1,300,000 בלבד. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)52-52(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 
30 מ"ר + מעלית, מושכרת 

ב-1,500 ש"ח ניתן לקבל 
משכנתא 260,000 ש"ח. תיווך 

הצבי. 04-6716666
053-3147717)52-52(_____________________________________________

 דירת נופש על הים 54 
מ"ר משופצת ומרוהטת + 

מעליות + נוף פנורמי + בית 
כנסת בבניין 380,000 ש"ח. 

תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
70 מ"ר + גינה 100 מ"ר טאבו 

כ. פרטית 650,000 ש"ח. 
תיווך הצבי 04-6716666

053-3147717)52-52(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
נדירה 120 מ"ר + מרפסת 

62 מ"ר + חניה ומחסן הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת. 

מושכרת ב-4,000 ש"ח ל-3 
_____________________________________________)52-52(שנים 053-3147717

פנטהאוזים ודירות גן

 במגדל וילה 180 מ"ר 
על 400 מ"ר שטח 5 חדרים, 
משופצת ויפה + נוף מדהים 

לכינרת מושכרת ב-3,500 
ש"ח ניתנת לשכירות יומית 
בתשואה ענקית של 1,500 

ש"ח ללילה, 1,300,000 ש"ח. 
תיווך הצבי. 04-6716666 

053-3147717)52-52(_____________________________________________

 בברנר מציאה!! 4 חדרים 
90 מ"ר + נוף פנורמי לכנרת 

משופצת וגדולה 400,000 
ש"ח. תיווך הצבי.

053-3147717  04-6716666)52-52(_____________________________________________

 בקרית שמואל 4 חדרים 
120 מ"ר +מ. סוכה 40 מ"ר 

משופצת + נוף 850,000 
ש"ח. תיווך הצבי.

053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

 בבר כוכבא! דירת 130 
מ"ר 5 חדרים + נוף פנורמי 

לכינרת, ענקית + מחסן 
580,000 ש"ח. תיווך הצבי. 

053-3147717  04-6716666)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברבי עקיבא בקומה א' 
3.5 חדרים 14 מ"ר + שוכר 
ב- 1,650 ש"ח לטווח ארוך 
מצויינת להשקעה 480,000 

ש"ח. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

 ברמות ג': קוטג' 5.5 
חד' )152 מ"ר נטו( משופץ 
+ גינה 72 מ"ר, נוף מדהים. 

בזרחי. 3,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)01-01(כוכבים: 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! 
_____________________________________________)01-01(תיווך כוכבים: 02-5713375

 ברמת שלמה 4 חד' 
ק"א, גישה לנכים, רציניים 

למכור, מושקעת לל"ת. 
_____________________________________________)01-04ל(058-3282450/1

 ברמות א: 4 חד' 
כולל מרפסת סוכה, ללא 

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

_____________________________________________)01-01(כוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 4 חד' 
+ מרפסת 30 מ"ר + 

ת.ב.ע. 35 מ"ר, נוף, ק"א, 
1,820,000 ש"ח. )מיידי 

גמיש( תיווך כוכבים:
02-5713375)01-01(_____________________________________________

ירוחם

 בהאורים 3.5 חד' ק"ד 
+ מעלית משופצת מהיסוד, 
סוכה, איזור חרדי 1,620,000 

_____________________________________________)51-02ל(ש"ח. 052-7125396

2-2.5 חדרים

קריית אתא

 באליעזר 2.5 חד' ק"ב 
ואחרונה, עורפית עם 

אישורי הרחבה של 10 
מ"ר בצד ובניה על הגג 

50 מ"ר, 1,490,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

ג’-ה’ בשבט תשע”ט  9-11/1/2019

מושבה מגדל

 דירת 120 מ"ר + אופציה 
ליח' דור, מסודרת ויפה מצוינת 

להשקעה, 750,000 ש"ח. 
"תיווך הצבי" 04-6716666

053-3147717)52-52(_____________________________________________

+5 חדרים

 קרקע 170 מ"ר, 6 חד' 
)בטאבו רשומה 2 דירות( 

גדולה ומרווחת + אופציה 
ליחידת דיור במציאה!! 

850,000 ש"ח. -"תיווך הצבי" 
053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

 בנוף פוריה חדשה 
מהקבלן 3 חדרים 80 מ"ר 
מוכנה למגורים + אופציה 

לבניה 830,000 ש"ח. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)52-52(_____________________________________________

קריית ים

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

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

_____________________________________________)01-01(כוכבים: 02-5713375

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברח' ירושלים 3 חד' 90 
מ"ר ק"א, משופצת מאוד + 

אישורי בניה לל"ת. 1,750,000 
_____________________________________________)51-02ל(ש"ח גמיש. 054-6500828

 3 חד' בחברון ק"א 
ללא מדרגות סוכה, 

משופצת ברמה לל"ת 
1,650,000 גמיש.

_____________________________________________)51-02ל(055-6772981

 בפנקס ק"א 3 חד' 
משופצים, 70 מ"ר עם 

אופציה להרחבה של 30 
מ"ר. 1,630,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)52-52(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

1,250,000 איכלוס מיידי. 
052-7167071)1-8(_____________________________________________

 בבן זכאי/בעלז, דירה 
מחולקת ל- 2 דירות, 
האחת 2 חד' והשניה 

1.5 חד' 1,500,000 
ש"ח גמיש. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בבירינבוים 3 חד' ק"ב 
ואחרונה + אופ' 30 מ"ר 
להרחבה + אופ' לבניה 

על הגג 50 מ"ר, עם 
היתרי בניה 1,550,000 

בלעדי תייוך ש. 
מאירוביץ. 03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת גן משופצת + חצר 
עם פרגולה וכניסה פרטית 
ללא תיווך 730,000 ש"ח. 

052-7169562)1-24(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בפרל, 4 חד' יפיפייה 
ומעוצבת ק"א, 3 כ"א 

מ. סוכה, להכנס ולגור! 
ק"א, 1,890,000 ללא 

_____________________________________________)50-7/19(תיוך 054-2094357

 ברח' ירושלים 4.5 חד' 
100 מ"ר ק"ב, משופצת 
+ אישורי בניה, מעלית. 

2,000,000 גמיש, לל"ת. 
_____________________________________________)51-02ל(054-6500828

 בזכרון מאיר בהירש 
3.5 חד' עם מטבח וסוכה 

ענקיים ומשופצים, ק"ב 
חזית + אופ' להרחבה 

2,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בבלעדיות ברחוב נחמיה 
דירה 4.5 חד' גדולה אפשרות 

לחלוקה 130 מטר 2,150,000 
 B.D.A תיווך

_____________________________________________)2-2(אבי 054-8449423

 באליהו הנביא 4 חד' 
כ-100 מ"ר ק"ג, אופציה 

בגג. 2,200,000 בלכדי תיווך 
עוצמה 052-7113508

052-7654346)2-2(_____________________________________________

 סוקולוב כ-4 חד' כ-73 
מ"ר 3 כ"א סוכה + מעלית 

"ע.מזומן" 1,290,000 "תיווך 
_____________________________________________)2-2(משגב לדיור" 052-5222690

 גניחובסקי ב-67 מ"ר 4 
חד' מ. מהיסוד א. להרחבה 

כ-60 מ"ר 1,460,000 "תיווך 
_____________________________________________)2-2(משגב לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי 4 חד' כ-87 
מ"ר ק"ג 3 כ"א א. ברעפים 

שמורה 1,370,00 "תיווך 
_____________________________________________)2-2(משגב לדיור" 052-5222690

 א. הנגב כ-4 חד' כ-83 
מ"ר ק"א + סוכה משופצת 

חניה 1,450,000 "תיווך משגב 
)2-2(לדיור" 052-5222690

 בדנגור 3 חד' 70 מ"ר 
א. להרחבה 40 מ"ר בצד 

משופצת ק"ג חזית 1,280,000 
ש"ח גמיש. א. פנחסי

03-5799308)2-2(_____________________________________________

 בצייטלין 3 חד', 62 מ"ר 
אופציה ענקית. 1,560,000 
_____________________________________________)2-2(תיווך אנג'ן 02-80-000-80

 באלישע, דירה 3.5 חד' 
משופצת ברמה גבוהה מאוד 

1,890,000
_____________________________________________)2-2(תיווך אנג'ן 02-80-000-80

 באבוחצירא! 3 חד' 
משופצים, בבניין מצויין, 

ק"ד, גג בטון, "אביחי-
_____________________________________________)2-2(מתווכים" 03-5701010

 באבן גבירול! למכירה/
השכרה 3 חד', ק"ק 

+ אופציה קיימת, 
1,350,000 ש"ח. "אביחי-

_____________________________________________)2-2(מתווכים" 03-5701010

 בגניחובסקי 3 חד' ק"ג 
חזית התרים לבניה 33 

מ"ר מיידי במחיר מעולה 
1,330,000 מיידי 'אפיקי 
_____________________________________________)2-2(נדלן בועז' 050-4156080

 באליעזר 3 חד' 60 
מ"ר מטופחת ק"ב 

ואחרונה + היתרי בניה 
מידיים בצד 10 מ"ר ובגג 
50 מ"ר 1,450,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 באחיה השילוני 3 חד' 
שמורה חזית קומה א' + 
מעלית + אופ' להרחבה 

מיידי 1,600,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
0544-290600)2-2(_____________________________________________

 א. קוק 3 חד' כ-59 מ"ר 
משופצת + היתרים" כ-70 

מ"ר בג בטון 1,460,000 "תיווך 
_____________________________________________)2-2(משגב לדיור" 052-5222690

  ז'בוטינסקי/סוקולוב 3 
חד' כ-72 מ"ר מ. מהיסוד + 
היתרים" 75 בג.בטון + כ-40 
בצד 1,390,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)2-2(לדיור" 052-5222690

 לל"ת במכבים 3 חד' 70 
מ"ר + אופציה 70 מ"ר ק"ג 

משופצת, סוכה וחניה. 
_____________________________________________)2-5ל(050-4149233

 זבוטינסקי כניסה מהרב 
ש"ך 58 מ"ר משופצת + 30 

מ"ר עמודים 1,460,000 ש"ח. 
_____________________________________________)2-5ל(054-8423950

 3 חד' 81 מ"ר קומה א' 
 BA רבי עקיבא ירמיהו. תיווך

_____________________________________________)2-2(יזמות 054-4980159 דורון

 מציאה! בגניחובסקי, 
60 מ"ר ק"ב. אופציה + 80, 
משופצת לל"ת 1,550,000 

_____________________________________________)2-3ל(ש"ח. 058-3279569

 בלעדי! באזור העיריה 
3.5 חד' 85 מ"ר ק"א חזית 
+ סוכה גדולה + אופציה 
ממשית להרחבה 20 מ"ר 

משופצת 3 כ"א 1,680,000 
_____________________________________________)2-2(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בישעיהו 3 חד' 
ק"ק עורפית, מסודרת, 
1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בלעדי ביוסף חיים 3 
חד' בטאבו קומה ב' גג בטו 
חזית שכנים אברכים קומה 
א' בנו כבר בצד כ-35 מטר 

1,250,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)2-2(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס מפואר 
200 מטר בקובלסקי 6 ח' 

+ מעלית 2,260,000 תיווך 
_____________________________________________)2-2(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' ליד רחוב 
השנים קומה ב' + גג רעפים 
כ-70 מטר משופצת מהיסוד 
+ סוכה ענקית 1,380,000  

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)2-2(_____________________________________________

 בבלעדיות בז'בוטינסקי 
צד בני ברק 3.5 חד' 80 

מטר קומה 3 אופציה בגג 
1,400,000 גמיש. "פנחס 

_____________________________________________)2-2(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בנורוק 3 חד' + 
יחידת דיור מושכרת + אופציה 

גג בטון משופצות ברמה 
1,650,000 גמיש. "פנחס 

_____________________________________________)2-2(נכסים" 055-6789653

 מציאה בהרצוג כ-95 
מ"ר קומה א' חזית בבניין 

מיידי ניתנת לחלוקה 
ב-1,725,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)2-2(נכסים 050-4177750

 בלעדי מציאה 3 חד' 
בטאבו משופצת ק"ד ממוזגת 

+ סוכה גג בטון, בנין חרדי 
1,300,000 ש"ח. תיוך 

_____________________________________________)2-5(אלטרנטיב 054-5500263

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 

3 חד' החל  מ- 1,540,000 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)2-2(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרוווחת 

1,650,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)2-2(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גודלה, 
חזיתית, ק"א 1,650,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

 בנייה בנורדאו 3 חד' 
מרווחות 1,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' קרקע 
70 מ"ר חצר 30 מ"ר משופצת 

1,370,000 נדל"ן-הקרייה 
050-3000121)2-2(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 
חד' כ-65 מ"ר ק"ג אופציה 

1,315,000 גמיש נדל"ן-הקרייה 
050-3000121)2-2(_____________________________________________

 א. ויינרב כ-3 חד' 
כ-58 מ"ר מ. היסוד 

"יציקה+אישורים" לכ-52 
מ"ר 1,390,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)2-2(לדיור" 052-5222690

 גניחובסקי 3 חד' כ- 66 
מ"ר ק"א + יציקת-בטון כ-58 
מ"ר 1,380,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)2-2(לדיור" 052-5222690

 לרציניים!! בשלבי בניה 
בפרדס כץ 3 חד' כ-65 מ"ר 

)לבעלי הון-ע-גבוה( 1,260,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)2-2(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רח' יהושע 
3.5 חד' 85 מ"ר ק"ב חזית 

שמורה 1,720,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)2-2(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב קוק 
3 חד' 70 מ"ר ק"ג + א. בגג 
בטון + היתרי בניה משופצת 
+ חניה 1,680,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)2-2(פנחסי 03-5799308

 בפלמ"ח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

מ"ק מיידי במחיר מפתיע 
1,210,000 לסגירה 
ל'אפיקי נדלן בועז'

054-8474843)2-2(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק )קרוב ליוסי( 2.5 

חד' 70 מ"ר שמורה ק"ב 
עורפית מיידי 1,360,000 

ש"ח גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בשמואל הנביא 70 

מ"ר 2 חד' גדולים + 
מרפסות 3 כ"א קומה 

א' מיידי 1,270,000 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
0527-652801)2-2(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 
1,250,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

 באוסישקין 2.5 
חד' ק"א חזית 60 מ' 

משופצת מושכרת מיידי 
בלעדי! ל'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)2-2(בועז' 050-4156080

 בישמח משה 4 חד' 
100 מ"ר + 100 מ"ר 

גינה, מושקעת, באזור דתי, 
2,550,000 ש"ח.

_____________________________________________)2-5ל(050-7970050

גני תקווה

 בשיכון א' קרוב לכינרת 
דו משפחתי 80 מטר + יחידת 

ידיור + גינה דורש שיפוץ 
550,000 ש"ח גמיש. עינב 

IRC 050-244-244-6)2-2(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל 
דו משפחתי 170 מטר מחולק 

ל-2 דירות בטאבו על מגרש 
של 250 מטר 1,250,000 
גמיש ניתן לקנות כל דירה 

בנפרד 650,000 ש"ח. עינב 
IRC 050-244-244-6)2-2(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל 
בבניין חדש דירת 5 חד' 170 
מטר, יוקרתית מרפסת עם 

 IRC נוף מרהיב לכנרת. עינב
050-244-244-6)2-2(_____________________________________________

 בית קרקע בנוי 60  מטר 
עם שטח של 300 מ"ר גינה 
באזור החרדי במחיר מציאה. 

משה אלוש אבני דרך
054-3255667)2-2(_____________________________________________

עימנואל
 דירות יד שניה 3/4/5 

חד' החל 510,000 ש"ח אלבה 
_____________________________________________)2-2(נדל"ן 054-8446671

3-3.5 חדרים
 פרויקט נווה אור דירות 3 

חד' 100 מ"ר עם אופציה החל 
מ-670,000 ש"ח. אלבה נדל"ן 

054-8446671)2-2(_____________________________________________

+5 חדרים
 ברמות ג': 5 חד' 

משופצת )100 מ"ר נטו( 
+ מרפסת סוכה, נוף! 

ע"י ביהכ"נ זכרון אברהם, 
2,130,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)01-01(כוכבים: 02-5713375

 למכירה קוטג' חדיש 
ברמת ורבר 5 חד' ומרתף 

מרווח במיקום שקט, תיווך 
_____________________________________________)2-2("דה בסט" 052-8977913

 דירת גג בכפר אברהם 
4 חד' ויחידה מושכרת בגג 

ועוד חדר בגג עיסקה חלומית 
050-6925400)2-2(_____________________________________________

 בהרצל 5 חד' 135 מ', 
מעלית 1,470,000 אתי 

054-3320655)2-2(_____________________________________________

 בהיבנר, 5 חד', עורפית, 
מעלית שבת, חניה, 120 מטר, 

משופצת 2,180,000 גמיש 
_____________________________________________)2-2(אתי 054-3320655

 בכפר גנים ג' בן גוריון, 
6 חדרים, 140 מ"ר, מחסן, 

2 חניות, מ. שמש סוכה. 
2,780,000 ש"ח 

_____________________________________________)2-2(053-2817721 עידן

 באורלנסקי/אחד העם 5 
חד' + מעלית + חניה - ק"א 

חזית כ-120 מ"ר מושקעת 
ויפה רק 1,700,000 ש"ח. 

050-4811122)2-2(_____________________________________________

 בכפר גנים ג' 6 חד' 
מעלית, שמורה ומרווחת 

אופציה לדירה חדשה תיווך 
"דה בסט" 052-8977913 

_____________________________________________)2-2(שלום

 דירת 4 חד' בגני הדר 
משופצת ומטופחת מיקום 

 FOX 050-6925400 מצויין
_____________________________________________)2-2(נדלן

 "רימקס עוצמה" הרב 
פינטו, קומה 5, כ-105 מ"ר, 
ממ"ד, מ. שמש, מחסן כ-12 

מ"ר, חניה, חובה לראות! צוות 
_____________________________________________)2-2(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" תל חי 
15, בית פתוח-ללא תיווך. יום 
שישי: 11/01/19 בין השעות: 
9:00-11:00 קומה 4, כ-105 
מ"ר, מ. סוכה, מעלית, חניה. 

_____________________________________________)2-2(צוות אביגד 072-3957397

 בפיקא 4.5 חד' משופצת 
מהיסוד 110 מ"ר ענקית, 

_____________________________________________)2-2(053-2817721 עידן

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 125 4 חד' כ-115 
מ"ר, קומה 1, חניה, מעלית, 
צשופצת מהיסוד, סלון כ-45 
מ"ר גדול במיוחד, שווה לבוא 
לראות!!! שמורה ויפה. אושר 

_____________________________________________)2-2(כהן 050-2567111

 "רימקס עוצמה" 
בהיבנר המבוקש 4 חד' גדולה 

ומרווחת, חניה, מעלית, 
משופצת חלקית, קומה 3. 

_____________________________________________)2-2(אושר כהן 050-2567111

 "רימקס עוצמה" ברח' 
יהלום המבוקש 4 חד' גדולה 

ומרווחת, מעלית, חניה, ממ"ד, 
מרפסת שמש, שמורה ויפה 

מאוד, 2 דיירים בקומה, 3 כ"א, 
חזית, אושר כהן
050-2567111)2-2(_____________________________________________

 בשעריה למגורים/
השקעה 3 חד' משופצת 
ומסודרת ק"4 1,090,000 
_____________________________________________)2-2(תיווך יוחנן. 050-4104044

 בכפר גנים א' האורים 
3 חד' בגודל 4 חד' 90 מ"ר 
קומה 1. 1,395,000 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2(053-2817721 עידן

 בסמילנסקי 3 חד', גדולה 
ומסודרת ק"ב + מעלית 3 

_____________________________________________)2-2(כ"א תיווך יוחנן 050-4104044

 במוהליבר/הסתדרות דתי 
- שרותים כפולים - 60- מ"ר 

ק"ב אחרונה - רק 1,100,000 
_____________________________________________)2-2(ש"ח. 050-4811122

 "רימקס עוצמה" בית 
פתוח "ללא עמלת תיווך" 

ביום שישי הקרוב 11/1/19 
בין השעות 10:00-12:00 

ביונה גרין, 3 חד', קומה 5, 
מעלית, חניה משותפת, 

מרפסת סגורה שאפשר לסגור 
לחדר נוסף, משופצת ויפה, 

מרפסת סוכה, אושר כהן 
050-2567111)2-2(_____________________________________________

 בשפירא/בלפור 2.5 חד' 
ק"ק כ-65 מ"ר משופצת ויפה 

- 1,235,000 ש"ח. 
050-4811122)2-2(_____________________________________________

 ביהודה הלוי - מעולה 
להשקעה אפשרות דירת 

שותפים )חוקית!( רק 
1,200,000 מיידית! 

050-4811122)2-2(_____________________________________________

 במרכז העיר, מול לומז'ה 
2.5 חד' מרווחת עם מרפסת 

לכניסה מיידת FOX נדלן 
050-6925400)2-2(_____________________________________________

 דירות מחולקות עם 
תשואות גבוהות בחרדי! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)2-2(_____________________________________________

 באזור יוקרתי 4 
חד' קומה ג' משופצת 

קומפלט מושכרת 
ב-2600 ש"ח. 930,000 

_____________________________________________)2-2(ש"ח. 052-6777485

 במוהליבר, ק"א, 85 
מ"ר, משופצת, כולל 

מרפסת + חצר,  מושכרת 
ב- 2,600 ש"ח. 685,000 

_____________________________________________)2-2(ש"ח 052-6777485

 אם אתם מוכרים 
דירת 4 חד' במקור ללא 
הרחבות בפרדס כץ או 
קרית הרצוג לא קומה 

אחרונה אנחנו נקנה 
_____________________________________________)2-2(אותה 058-3200078

לפרסום
03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ג’-ה’ בשבט תשע”ט  9-11/1/2019

 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

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)01-25/19(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

 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(_____________________________________________
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(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

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

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

רווחים גבוהים!!!
_____________________________________________)52-03/19(052-7623142 שלמה.

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

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

מגרשים

 "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

 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)40-41-19(_____________________________________________

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 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, 
_____________________________________________)02-01/20(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 

_____________________________________________)42-09/19ל(ש"ח 052-7164243

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות 400 ש"ח לזוג. 
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

 ללזוגות לימים שבתות 
וחגים דירה יפה מטופחת עם 

מרפסת נוף מהמם לכנרת. 
058-6454340)46-05/19(_____________________________________________

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

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

_____________________________________________)47-06/19(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

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)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. 
_____________________________________________)48-07/19(08-9762675 ו- 055-6657692

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-49/19(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-01/20ל(054-8523020

בר יוחאי

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני ברק לל"ת במחיר 

2,000,000 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(050-6651365

 להעברה קונדטוריה 
פעילה + מוניטין, בפתח 
תקווה, בהזדמנות + ציוד 

_____________________________________________אפיה. 050-6437030        )51-2(

 קרקע חקלאית בנס 
ציונה ובגן יבנה עם תכניות 
עתידיות למגורים 350,000 

_____________________________________________)51-03(ש"ח לדונם. 03-6180103

 דרוש משרד/קליניקה 
120-150 מ"ר עד קומה 

1 עם מעלית לקניה 
או להשכרה תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב  050-5308742

03-5797756)52-52(_____________________________________________

 *וילת אירוח 4 חד', יפיפיה, 
חצר + בריכה. *10 חדרי 

אירוח, בית כנסת נוף ובריכה 
050-5236390 054-2515630)52-25/19(_____________________________________________

גורן

 "מצפה הודיה" וילה 
יפיפיה וצימר מושקע + ג'קוצי 

_____________________________________________)52-12/19(+ חצר גדולה. 052-5664465

ירושלים והסביבה

 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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-05/20(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

יבניאל

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

מ- 349 ש"ח. 050-2080678 
079-5551606)51-50/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-48/19(_____________________________________________

 מלון הבירה במרכז העיר 
חדרים מפוארים, מחירים 

עממיים, מתאים לשבתות 
_____________________________________________)51-02(חתן. 052-3502493

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 

חדר וחצי מרווחים. כניסה 
_____________________________________________)52-11/19(פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-24/19(_____________________________________________

 למכירה בת"א חנות בגדי 
ילדים יחידה בשבכונה פעילה 
כולל מלאי ולקוחות פעילים, 

_____________________________________________)52-3ל(מציאה, יוסי 052-7188044

חנויות

 להשכרה בב"ב ר' עקיבא 
חנות, משופצת שירותים 

סורגים, מזגנים, אזעקה, 30 
מ"ר + גלריה 28 מ"ר 

054-8057736
_____________________________________________)51-10ל(

 חנות ממתקים להשכרה, 
רח' מרכזי בב"ב, חנות פעילה, 
_____________________________________________)51-03(לרציניים בלבד 052-8819988

2-2.5 חדרים

 מחפשים דירה גדולה 
בטאבו משותף בב"ב קומה 

_____________________________________________)1-1ח(נמוכה 0533115110

 דרושה יח"ד מרוהטת 
בב"ב לשבוע מיום רביעי ג' 

_____________________________________________)1-1ח(שבט. 050-5607139

 להשכרה שטח במרכז 
ב"ב מתאים למכירה/חנות 

_____________________________________________)1-2ל(קטנה )לנשים( 054-8477972

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא חדר 10 מ"ר + שירותים, 

ק. כניסה משופץ לחלוטין + 
_____________________________________________)1-4/19(חניה. 052-7680317

הרי יהודה
 המבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב מתאימה 

עד 4 נפשות.
050-6243346)01-08(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג + 1 
עיצוב חדיש, נוף לכינרת, דקות 

לביה"כ 054-6511250 מגדלי 
_____________________________________________)1-8ל(המלאכים. 

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים כ. פרטית. 

050-2424042)52-14(_____________________________________________

רמת גן
 ברמת גן בשכונת הלל 

דו משפחתי 7 חדרים, 
מושקע, מיקום מעולה 
+ יחידת מגורים. גינה 
_____________________________________________)51-03(פרטית. 050-5238920

בני ברק

דירות 
להשכרה

 יחידת דיור חדשה, 
אפשרות לקצר, ריהוט 

קומפלט + מאווררת יפיפיה 3 
דקות מזבוטינסקי

054-8410545
)51-02(_____________________________________________

וילות ובתים
 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 4 חד' ברחוב הרצל 93 
ב"ב קומה 5 בנין מטופח 

ושמור 4800 ש"ח 
_____________________________________________)52-03/19(לחודש. 050-5586335

דופלקסים

 2.5 חד' 70 מ"ר 
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

 2.5 חד' במימון קרוב 
לירושלים 70 מ"ר קומה א' 
חזית, ללא ריהוט פינוי מיידי 
_____________________________________________)51-02ל(3,700 ש"ח. 054-2166681

 3 חד' כ- 80 מ"ר חדשה 
ברח' ניסנבוים 12 ק"א 

לתקופה ארוכה 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)1-2ל(054-4499181

 בשיכון ה' בהזדמנות 
יחידת דיור מרווחת מאוד 

שני חדרים 2300 ש"ח כולל 
_____________________________________________)1-2(ארנונה. 050-8620450

 יחידת דיור 2 חד' ברח' 
מקובר/שמידן. מפוארת 

_____________________________________________)1-4(ומאובזרת. 052-7886600/11

 בקרית הרצוג - באזור 
שקט 2.5 חד' ק"ב 50 מ"ר 

- לדתיים, משופצת לחלוטין, 
_____________________________________________)1-4ל(מיידי, לל"ת. 052-6364661

1-1.5 חדרים

 בשיכון ה' חדר וחצי מזגן 
2,500 ש"ח. 054-2261636 

050-6285142
)51-02(_____________________________________________

 בבארי 2 חד', כ- 40 מ"ר 
מרוהטת, ק"א, ממוזגת, 

משופצת, אמבטיה, מטבח 
גדול, 2 כיורים. 
054-4797080)52-3/19(_____________________________________________

 ברבנו אשר 8 דירת 
חדר וחצי ממוזגת, מרוהטת, 

מאובזרת, 1,600 ש"ח לחודש. 
050-9734807)1-4(_____________________________________________

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

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

 דירה עם גג בטאבו שוכר 
טריפל A לח"י שנים! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)2-2(_____________________________________________

קרית מוצקין

 דרושים שוכרים לדירות 
2-3-4 חד' בב"ב בפרדס כץ 
מיירים טובים! כניסה מיידית 

054-7477054 תיווך
03-5444815)2-2(_____________________________________________

 באהרון דב דירת גן 4 
חד' חדשה, 7,000 גמיש 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

 באזור הרב שך השלושה 
דופלקס 5 חד' ק"ש + מעלית 

משופצת 6,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)2-5(פנחסי 03-5799308

4-4.5 חדרים

 בהרצל פ"כ 4 חד' 
חזית בניין חרדי מרווחת 
מושקעת מעלית חניה 

מיידי! רק ב-4,800 ש"ח 
בלעדי ל'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)2-2(_____________________________________________

 פרמישלן 4 חד' 90 מ"ר 
ק"ד בנין חדש מעלית 4,500 
_____________________________________________)2-2(נדל"ן-הקרייה 050-3000121

 רבי עקיבא אזור גן ורשא 
4 חד' משופצת, ק"ג, מיידי, 

5,000 ש"ח. תיווך.
054-2345633)2-2(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברב שך-הירדן דירת גן 3 
חד' חדשה ומדהימה אמבטיה 

וש"כ מתפנה במרץ 4,150 
_____________________________________________)2-5(ש"ח. 03-5787042

 בהזדמנות!!! בוינברג 
ק"ק 3 חד' 65 מ"ר 

כחדשה!!! מיידי!! תיווך 
052-7165120)2-2(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה קרוב 
לחרל"פ 3 חד' גדולים 
+ מרפסות ק"ב חזית 

שמורה + ריהוט כניסה 
מיידית 3,500 ש"ח 

סלומון-נכסים-והשקעות
0544-290600)2-2(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 

מהנילונים 3 חד' 
מושקעת במיוחד + סוכה 

גדולה חזית נוף מדהים 
ק"ה כניסה מיידית 4,200 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 באבן שפרוט 2.5 חד' 
ק"ג, ללא מעלית משופצת, 
_____________________________________________)2-5ל(מיידי, לל"ת. 052-8904113

 בקרית הרצוג מבחר 
דירות של 2 חד' לזוגות 

צעירים, מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים"

03-5701010)2-2(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 
מהנילונים 2 חדרים 

מושקעת במיוחד נוף 
מדהים ק"ה כניסה 

מיידית 3,500 "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 בראשונים בנין חדש 2 
חדרים 35 מ"ר ק. חמישית + 

מעלית + סוכה 2,750
052-7671305)2-5(_____________________________________________

 יחידת דיור, מרוהטת 
קומפלט וממוזגת + דו"ש 
_____________________________________________)2-3ל(2,500 ש"ח. 054-5523432

 בירושלים פינת חברון 3 
חד' 70 מ"ר ללא ריהוט, מיידי. 

3,400 ש"ח ממוזגת 
_____________________________________________)2-5ל(050-4171046

 2.5 ק"א במרכז השקט 
לזוג דתי, דו"ש מזגן, ריהוט. 

_____________________________________________)2-4ל(לל"ת. 054-6763289

 דרושה דירה 4 חד' 
לשכירות בסביבת חזו"א 

_____________________________________________)2-2ח(050-4131476

 דרושים דירות להשכרה 
2-3-4 חד' בב"ב ובפרדס כץ 

לשוכרים טובים! מיידי
054-7477054 - תיווך

03-5444815)2-2(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-6651365

 הינך מוזמן לסיור 
משקיעי נדל"ן בעיר ב"ש, החל 

מ-400,000 ש"ח, באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן 

058-4645193)2-2(_____________________________________________

 5.5% תשואה - מגוון 
דירות להשקעה בעיר ב"ש, 

החל מ-400,000 ש"ח, באר 
שבע 360 - ליווי השקעות 

_____________________________________________)2-2(נדל"ן 058-4645193

 למכירה בבאר שבע מול 
אוניברסיטה דירת 4 חד', ק"א 

משופצת ברמה גבוהה עם 
תשואה 6 אחוז שווה ליראות 
_____________________________________________)2-2(לאון בית בית 053-4462863

 למכירה בבאר שבע 
בשכונה ג' רחוב קלישר דירת 
גן 3 חד' עם אופציה תוספת 
50 מ"ר + 100 חצר במחיר 

מציאה. לאון בית בית
052-4362863)2-2(_____________________________________________

 למשקיעים דירות החל 
מ-500,000 ש"ח בקרית אתא, 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)2-2(פרוייקטים 052-2790370

 מרכישה לתשואה ליווי 
וביצוע השקעות נדל"ן 
מניב בארץ. אם.די.ויזן. 

054-2293377)2-9(_____________________________________________

 למכירה בטבריה קרוב 
לרב קוק בניין 600 מטר 3 

קומות מחולק ל-14 חדרים 
3,600,000 גמיש בהצעה 

רצינית, אופציה להשכרה עינב 
IRC 050-244-244-6)2-2(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
בדימונה וירוחם במחירי מציא 

הוהשבחה עתידית. משה 
_____________________________________________)2-2(אלוש אבני דרך 054-3255667

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים, 

החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 
מושכרות כעת. נתי מתווך 
_____________________________________________)2-5(לציבור הדתי 050-5766979

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני ברק? בזה 

אנחנו מתמחים והכל 
בס"ד. תיווך BA יזמות. 

_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון.

 שטח מסחרי 200 מ"ר 
איזור הרב קוק קומה מינוס 1 
 BA הכנה ע"י הבעלים. תיווך

_____________________________________________)2-2(יזמות 054-4980159 דורון

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

פרטית 050-5340785
_____________________________________________)2-2(052-7182182 "אחוזה"

 בכ. לעיר ויזניץ 200/400 
מ"ר להשכרה ולהחסנה 

למשרים מוסד, מכירות לכל 
מטרה, 052-7182182

_____________________________________________)2-2(050-5340785 "אחוזה"

 חנות 24 מ"ר ברח' 
ירושלים 8 רק 4000 ש"ח. 

מיידי. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון

 חנות בר' עקיבא ירמיהו 
55 מ"ר חזית. תיווך BA יזמות

_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון

 בקריית אתא למכירה 
חנות וגלריה בלב המרכז 
תשואה של 8% למהירי 

החלטה! השקעה מומלצת 
ביותר. מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)2-2(_____________________________________________

 למכירה חנות בדמי 
מפתח ליד רבי עקיבא 
880,000 מיידי בלעדי! 

'אפיקי נדלן בועז'
050-4156080)2-2(_____________________________________________

 להשכרה ברב קוק 
חנות/משרד 30 מ"ר 
חזית משופצת לכל 
מטרה 2,800 ש"ח 

מיידי "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה ברח' 
פרל ב"ב  מחסן מקורה 

93 מ"ר קומת קרקע 
גישה נוחה לרכב מיידי 

ניתן לשכור חלק מהנכס, 
לפרטים נוספים "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
0544-290600)2-2(_____________________________________________

 משרד 80 מ"ר במרכז 
העיר קומה א' נגיש משופץ. 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון

 משרד משופץ 22 מ"ר 
ברח' נתן הנביא קומת כניסה 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון

 בהזדמנות!!! למשרד 
יוקרתי! קליניקה! 

בוינברג בקומת קרקע! 
65 מ"ר! תיווך
052-7165120)2-2(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
משרד ברבי עקיבא 

ב"ב אזור ישעיהו 75 
מ"ר ק"א חזית משופץ 

ומושקע ומחולק ל-4 
חזרים מיידי 4,500 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 24 מ"ר ברח' ירושלים 
ק. קרקע סמוך לעירייה לכל 

מטרה תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון

 להשכרה משרד לנשים 
ברח' עוזיאל מואר ממוזג 

חימום תת רצפתי מחיר כולל 
_____________________________________________)2-3(1,500 ש"ח. 052-3850995

 בבני ברק 23 מטר ביעקב 
לנדאו 1,200 ש"ח. גישה 

מעולה. נעילה מעולה. 
_____________________________________________)2-2ל(054-7791345

 להשכרה מלונית 
בטבריה, מיקום מרכזי, 19 

_____________________________________________)1-4(חדרים מרווחים. 050-5665959

 לזוגות ומשפחות מחירי 
מבצע! שבתות חתן/גיבוש 

סנוקר טניס וכו' 
077-8228803 052-3540874)2-13(_____________________________________________

 במכבים, 3 חד', 50 מ"ר, 
חדשה לגמרי, דו"דש, ממוזגת, 

ק"ג, ללא, מיידי.
054-8400623)2-5(_____________________________________________

 בישעיהו חדשה ויפה, 
לזו"צ ובודד מרוהטת 

וממוזגת מיידי.
_____________________________________________)2-5ל(052-7681871
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 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

מכירת רכב
סיטרואן

 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

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

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

050-5544413)47-16/19(_____________________________________________

הדברה

אירועים
 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(_____________________________________________

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

■ 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
_____________________________________________)51-26/19ל(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(_____________________________________________

 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, גם נפשי קל 

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

ספרי תורה

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

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

קורסים

אבידות

 הובלות גדולות וקטנות 
לכל חלקי הארץ, שרות אדיב 
ובאחריות, הנחות לאברכים. 

052-7638702)50-17/19(_____________________________________________

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, ודאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-49/19(אפסיים. 050-5808315

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

052-3245153)50-07(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 השכרת רכב ברכבי הארץ 
ובעולם, מכירה וליסינג, עם 

שירות ואמינות. נחמיה אלבוים 
052-7152486)51-02(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)51-6(_____________________________________________

 מחפש לקנות סת"ם 
ברמה גבוה מסופרים אברכים 

יר"ש 050-4300283
_____________________________________________)51-02ל(

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

 קורס לימודי גיטרה 
ותאוריה ממורה מוסמך בפתח 

תקווה 052-4039888 ליאור.
)51-02(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-51/19(_____________________________________________

קנית רכבים

 הסרת עין הרע פחדים 
ומתחים באמצעות עופרת 
בהמלצת אדמו"רים ורבנים.

052-7611725)52-07/19(_____________________________________________

הסרת עין הרע

 נמצא בר' עקיבא בבני 
ברק שקית עם כיפות חדשות 

_____________________________________________)52-52ח()גור( 050-4126506

 אבד כובע קנייטש ביום 
שישי בקו 422 )אפיקים( מב"ב 

לירושלים בשעת הצהריים. 
054-8438529)52-52(_____________________________________________

 באזור הרב שך אבד תוכי 
היקר לבעליו אקלקבטוס. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3120620

יד שניה 
קונים

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

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

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מייבש כביסה 

_____________________________________________)52-52ח(053-3155532

 לאברך דרוש בתרומה זוג 
מיות יהודיות ללא מזרונים

_____________________________________________)52-52ח(053-3100941

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה תנור אפיה ומכונת 

_____________________________________________)52-52ח(כביסה 053-3100941

 דרוש מכשיר סודה 
דטרים/פילו/גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)52-52ח(052-7396092

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)52-52ח(בעבר. 054-2509001

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)52-52ח(054-7938941

 מעוניין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב 

_____________________________________________)52-52ח(050-6229373

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת בן תורה בתרומה. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליים לאברך ב-600 ש"ח. 
אפשרי במקולקלות בתרומה. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)52-52ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)52-52ח(סמלי. 054-7432035

 סיטרואן ג'אמפי, 2014, 
אוט', 9 מקומות, מזגן מפוצל, 

מצב מעולה 054-7916871 
_____________________________________________)01-04(להתקשר עד 22:00

 נוסעים עם בן תורה, 
הסעות ברכב חדיש ומפואר עד 

_____________________________________________)1-4(20 מקומות 054-8420042

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

לימודים
 ישיבה לבחורים/מדרשייה 

לבנות, בנשיאות האדמור ר' 
יוסף יושיעהו פינטו - בחצור 

הגלילית מקבלת בחורים, 
בגילאים 16-32.

גברים - 052-3822938
_____________________________________________)1-4(נשים - 053-4240198

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

שיעורי עזר

 מורה לאנגלית מב"ב, 
לכל הגילאים והרמות, סובלני 

ובמחיר נח, שמואל
050-2433465)1-12(_____________________________________________

 אבד ארנק באזור תחנה 
מרכזית וכניסה לעיר ירושלים 
לפני כשבועיים ובו ת.ז. רק קו 

_____________________________________________)1-1ח(וכו' 058-3268622

 נמצאו מפתחות באזור 
חנוכה באזור שמגר ירושלים. 

_____________________________________________)1-1ח(053-3174093

 נמצא רב-קו בשם יצחק 
אלחנן רפאלוביץ לפני כמה 

_____________________________________________)1-1ח(חודשים. 052-7687807

 אבד ת.ז. + תעודת נכה 
וכו' באזור צפניה/בר אילן 
_____________________________________________)1-1ח(בירושלים. 053-3132675

 נמצא קפוצ'ון קטיפה 
כחול בקו 240, בתאריך ט"ז 

_____________________________________________)1-1ח(טבת 054-3455693

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק + מגירות צבע לבן - 

עדיף במצב מצויין.
_____________________________________________)1-1ח(050-4160457 י-ם

 אם ברשותכם בקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)1-1ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)1-1ח(סימלי. 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)1-1ח(050-6651365

 דרושה גיטרה לילד עם 
בעיות רגשיות הלומד לנגן 

_____________________________________________)1-1ח(בגיטרה 052-7151697

 מעוניינים לקנות נגנים 
של "סנדיסק" קליפ וזיפ, עם 
תקלות, במחירים טובים, תא 

_____________________________________________)1-1ח(קולי 079-5783974

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

 מעוניינים בספת עור 
_____________________________________________)52-52ח(במצב מצויין 053-3157478

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

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

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20/19(_____________________________________________

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

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)26-52/19(_____________________________________________

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-21(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

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

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

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

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

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

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

 צימר מאובזר ממוזג ונקי 
+ חצר ונוף. מרחק הליכה 
_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

 "בית ארז" מתחם 
למשפחה המורחבת 55 

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

052-4281804)45-3/19(_____________________________________________

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

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

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

מושב גורן

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)50-05/20(_____________________________________________

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-02/19(_____________________________________________

 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

 "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(_____________________________________________

 "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 
_____________________________________________)07-09/19(לביה"כ. 052-6460451

מרכז הארץ

 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

 נותרו שבתות פנויות 
בחורף בקמפוס גדול ומרווח, 

חדר אוכל, חצר גדולה ובימ"ד, 
אפשרות לקייטרינג.

_____________________________________________)42-02ל(052-7142331

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקי וג'קוזי. 
050-7070030)51-10(_____________________________________________

פוריה

 בצפת 3 חד' 2 מזגנים 
ק"א, כניסה נפרדת, כניסה 
מיידית. א. להשכרה לטווח 

_____________________________________________)52-7(ארוך 054-3377431

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(_____________________________________________

 בדרום צפת 7 דק' 
מהעתיקה 10 מיטות, נוף 

מדהים לכנרת ורשב"י, נקיה 
_____________________________________________)1-4(וממוזגת. 052-7147514

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-24(_____________________________________________

 ניסן אלמרה 99 טסט 
לחצי שנה מצבר, אלטרנטור 

ורדיאטור חדשים. 
_____________________________________________)2-5ל(052-7621667

ניסן

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)2-2ח(1-599-500-003

 נמצא נגן באזור חנוכה 
ברח' השומ ב"ב ע"פ סימנים - 

050-4107820)2-5(_____________________________________________

 נמצא צמיד באזור חנוכה 
_____________________________________________)2-5(בב"ב 050-4107820

 אבד שעון "ראדו" בקו 
498 מאופקים לב"ב במוצש"ק 

שמות. 058-322915
_____________________________________________)2-2ח(או: 052-7164403

 דרוש בתרומה שידה 
לתצינוק + מגירות צבע לבן - 

עדיף במצב מצוין. 
_____________________________________________)2-2ח(050-4160457 י-ם

 דרושה חוברת ללימוד 
נהיגה + שלט לרכב נהגת 

_____________________________________________)2-2ח(חדשה 052-7661529

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה זוג מיטות יהודיות 

_____________________________________________)2-2ח(ללא מזרון 053-3100941

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)2-2ח(ישיבה בתרומה. 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)2-2ח(050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)2-2ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)2-2ח(סמלי. 054-7432035

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)2-2ח(בעבר. 054-2509001

 דרוש מזגן חלון בתרומה/ 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)2-2ח(חילוף 050-6651365

 דרוש לקניה בתשלום 
סמלי, במצב מצוין, פלאפון 

כשר, אזור ב"ב. 
054-8491418)2-5(_____________________________________________

רשיון עד החתונה?
בועז אהרוני 

050-4084458
מורה נהיגה

מאורס?

תקליטן
לאירועים

ציוד הגברה
להשכרה

050-8521404
054-8458872
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

תינוקות

ריהוט

 מחשבים ניידים ממשרד 
שנסגר במחיר מציאה החל 

מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 
מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 

ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)50-10/19(ק"ס: 052-7171228

03-5792841
054-7212985

אצל בתיה
אלפי פריטים 

מהממים

רק 10&
72 שעות בלבד

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)52-52ח(500 ש"ח. 054-5705546

 ארון כתר כחדש 2 מדפים 
ב- 150 ש"ח ב"ב. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7189934

 שתי כסאות גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(050-9089110

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 35 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח(כ"א. 050-4135002

 ארון 'כתר' גדול כחדש רק 
500 ש"ח. 052-7154863

_____________________________________________)52-52ח()בין הסדרים(

 בהזדמנות! ספריית 
קודש מפוארת כחדשה 
עץ מלא חזקה במיוחד 

8000 ש"ח.
050-4111114)52-3(_____________________________________________

 מציאה קומודה ארונית 
ושידה תואמת רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8420684

 מיטת תינוק צבע עץ 
"שילב" 350 ש"ח. 

050-4117655)52-3(_____________________________________________

 גמבוי DS על שני מסכים 
במצב מצוין + מטען 220 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3200635

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

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

 מקרר לא גדול צבע לבן, 
210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מסך דק 19 אינץ' שמור 
כחדש 150 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(054-2515728

 מסך דק 23 שמור כחדש 
_____________________________________________)52-52ח(250 ש"ח. 054-2515728

 מדפסת קבלות חדשה 
באריזה מקורית 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-2515728

 רדיאטור לחימום 12 
צלעות על גלגלים 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח()בפ"ת( 052-2786557

 מיקרוגל גריל דיגיטלי חדש 
באריזה של morphy ב- 450 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 050-4142537

 אמקור XL2 במצב מצוין 
170 ליטר משרדי. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3292985

 מדפסת לקופה רושמת 
חדשב באריזה רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8470594

 כוננית 2 מטר אורך 80 
ס"מ גובה,חום. בירושלים

_____________________________________________)1-1ח(052-7178693

 ארון לבגדים ליחיד 200 
ש"ח בי-ם פורמיקה לבן דמוי 
_____________________________________________)1-1ח(מקרר סנדויץ 052-7178693

 שולחן עגול מעץ נפתח 
200 ש"ח צבע חום בי-ם קוטר 

_____________________________________________)1-1ח(1.15. 052-7178693

 שולחן גירוף 50 ש"ח 
בירושלים. 052-71786936 

_____________________________________________)1-1ח(קטמון ישנה.

 ארון נעליים 200 ש"ח 
גובה 80 ס"מ, אורך 80 ס"מ. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7178693 בי-ם.

 מיטה זוגית יהודית 500 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח עץ מלא 052-7178693

 2 שידות קטנות בירושלים 
_____________________________________________)1-1ח(200 ש"ח. 052-7178693

 סט ארון בגדים 7 דלתות 
סנדוויץ + קומודה + מיטה 
זוגית 500 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7178693

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 250 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 ארון 3 דלתות 500 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(054-5656194

 2 ארונות כתר במצב טוב 
מאוד 200 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8540687

 שולחן עגול + 6 כסאות 
צבע לבן עץ מלא במצב מצוין 

_____________________________________________)1-1ח(רק 500 ש"ח. 053-3114819

 עמודון שתי דלתות צבע 
שחור במצב מעולה רק 450 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 053-3114819

 פינת אוכל 480 ש"ח ללא 
כסאות צבע חום.

_____________________________________________)1-1ח(054-5656194

 אמבטיית תינוק במצב 
_____________________________________________)1-1ח(חדש. 052-7161030

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)1-1ח(052-3073826

 מציאה! ציטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)1-1ח(052-3073826

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי במחיר 

מציאה )ב"ב( 250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)1-1ח(054-7216671

 שידה מגירות חזקה 
ויציבה עם גלגלים עץ 

מלא. 190 ש"חח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(0525737813

 מיטה וחצי מצב מצוין 
_____________________________________________)1-1ח(400 ש"ח 053-3134131

 מיטה ספפה 250 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח(053-3134131

 שולחן נמוך לסלון עץ 
איכותי, כחדש 150 ש"ח. 

66X120 ס"מ בי-ם 
_____________________________________________)1-1ח(054-8430281

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משוצץ מצב מצויין 

_____________________________________________)1-1ח(500 ש"ח. 054-5705546

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

_____________________________________________)1-1ח(052-3463482

 2 כסאות בר גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח 

_____________________________________________)1-1ח(050-9089110

 מציאה משאבת חלב 
חשמלית דו צדדית רק 200 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת מקלרן גינס 300 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
מצב בינוני 300 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 עגלת אינגלזינה אביו 
צבע מכלת אמבטיה + טיולון 
במצב מצוין, 480 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7125823

 עגלת בייבי גוגר אמבטיה 
+ טיולון אפשר בנפרד 400 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-7129469

 עגלת אמבטיה + טיולון 
צבע שמנת במצב מצוין רק 

_____________________________________________)1-1ח(350 ש"ח. 053-3114819

 עגלת איזי בייבי טיולון 
בצבע סגול אפור במצב 

מעולה רק 250 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(053-3114819

 עגלת תאומים 
OYSTER - נקנתה לני 

כחודש 500 ש"ח
_____________________________________________)1-1ח(054-8464909

 עגלת אמבטיה + טיולון 
380 ש"ח מצב טוב.

_____________________________________________)1-1ח(054-5656194

 עגלה שחורה שני חלקים 
קפיצית איכותית 450 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(03-5705064

 עגלת "מוצי" מצויינת 
אמבטיה וטיולון ג'ינס ב-500 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח בלבד. 050-4116410

 עגלת אמבטיה חזקה 
ויציבה 230 ש"ח )אפשר רק 

טיולון 120 ש"ח(
_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה 500 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-5656194

תקשורת

 גלקסי יאנג כשר/תומך 
באריזה 250 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(053-3138340

 פלאפון סמסונג טאצ' 
דגם 3300 כשר כחדש 240 

_____________________________________________)1-1ח(ש|ח גמיש. 055-6780481

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

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

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 מחשב נייח + עכבר + 
מקלדת + רמקולים + מסך 

דק במצב מעולה!!! 400 
ש"ח. בפ"ת.

_____________________________________________)1-1ח(יובל 052-8401909

 .A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)1-1ח(תקין 25 ש"ח. 052-3463482 

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

_____________________________________________)1-1ח(052-3463482

 כיריים גז בילדאין ) לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 300 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
קדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)1-1ח(200 ש"ח. 052-3463482

 "PC 21 מסך דק למחשב 
_____________________________________________)1-1ח(אינץ 200 ש"ח. 050-6205446

 למסירה תנור בילד אין 
בשרי, הטורבו במצב מעולה, 

אפייה לא אחידה. 
_____________________________________________)1-1ח(054-8413299

 תנור חימום ספירלה 
מסתובב ימינה ושמאלה 

חדש לגמרי באריזה 220 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח()גמיש( 050-9340317

 מפזר חום או לחדר או 
לאמבטיה חדש באריזה 75 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 050-9340317

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)1-1ח(או 053-3179093

 מסך דק 24 אינץ 250 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-8470594

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8470594

 מדפסת לקופה רושמת 
חדשה באריזה רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8470594

 מסך מחשב LG במצב 
כחדש 20 אינץ 150 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7161030

 מסך 26 אינץ פיליפס 300 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-7161030

 סיגריה אלקטרונית במצב 
מצוין 50 ש"ח. 073-7961820 

_____________________________________________)1-1ח(שלוחה 301 ב"ב.

 נגן DVD תוצרת 
 KN-828 דגם KEMMEDY

כחדש 100 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(052-3463482

 כירה חשמלית 2 להבות 
ב- 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(050-4116410

 אוזניות בלוטוס צוואר 
איכותיות ביותק במחיר מציאה 
_____________________________________________)1-1ח(50 ש"ח בלבד. 055-6780481

 אוזניות קשת איכותיות 
חכברת סוני מקוריות כחדשות 

ממש 60 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(055-6780481

 מדפסת ליינר 
BROTHER משולבת 

למשרד טונר חדש 400 ש"ח 
054-2252242)1-4(_____________________________________________

 רמקולים מותג למחשב 
עם סאב כחדשים 180 ש"ח 

054-2252242)1-4(_____________________________________________

 נט-סיטק למחשב כחדש 
דור 3.5 150 ש"ח. 

054-2252242)1-4(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-8470594

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש הכולל 4 ספירלות )ב"ב( 

150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)1-1ח(054-7216671

 בהזדמנות!!! מדיח כלים 
גדול BLOOMBERG במצב 

מצוין )ב"ב( 450 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(054-7216671

 פקס 80 ש"ח + מסך 
מחשב 80 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
הליפס 3 ראשים נטענת גדם 

930 ב-150 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-7966786

 מחשב כולל מסך דק 
19 אינץ + מקלדת עכבר 

רמקולים 500 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-8380655

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'רד 200 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-8380655

 מאוורר קיר 16 אינץ כולל 
_____________________________________________)1-1ח(שלט וטיימר 052-8380655

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6787374
_____________________________________________)2-2ח(או- 053-3719093

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-8405498

 HP 3835 דיו למדפסת 
 HP 652 מדגם

_____________________________________________)2-2ח(054-8431644

 מפזר חום חדש באריזה 
70 ש"ח + תנור חשמלי 

לחימום 100 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(050-9340317

 מצלמה חברת אחימפוז, 
בעברית, איכות מעולה, דגם 
SP-610VZ מגה פיקסל 14 

_____________________________________________)2-2ח(370 ש"ח. 054-8542195

 גוף תאורה לד מוגן מים 
_____________________________________________)2-2ח(כחדש 50 ש"ח. 052-7150240

 כיריים גז נירוסטה 4 
להבות, Bosch, במחיר 250 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7150240

 בלעך לשבת לגז 
מנירוסטה, 50X50. כחדש 30 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7150240

 UNIVERSE שואב אבק 
ידני קטן כחדש באריזה 50 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7150240

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

_____________________________________________)2-2ח(052-3463482

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)2-2ח(תקין 25 ש"ח. 052-3463482

 תנור 3 ספירלה מסתובב 
ימין-שמאול- 210 ש"ח חדש 

_____________________________________________)2-2ח(באריזה! 050-9340317

 מפזר חום חדש באריזה - 
80 ש"ח, לפרטים 

_____________________________________________)2-2ח(050-9340317

 מסך מחשב דק חב' בנקיו 
17 אינץ' מרובע במצב מצוין 
_____________________________________________)2-2ח(139 ש"ח ב"ב. 054-3132330

 פקס 80 ש"ח HP מצב 
_____________________________________________)2-2ח(טוב. 052-5737813

 מסך מחשב 80 ש"ח מצב 
_____________________________________________)2-2ח(מצוין. 052-5737813

 רמקולים גדולים וחזקים 
"בוקסות" זוג ב-120 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
- 4 להובת( נירוסטה 250 ש"ח 

_____________________________________________)2-2ח(052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)2-2ח(150 ש"ח. 052-3463482

DVD  תוצרת 
 KN-828 דגם kemmedy

כחדש 100 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-3463482

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ'- כחדש 200 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-84553370

 רדיאטור 14 צלעות 150 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-4128920

 מסך דק 22 ס"מ אורך 
בהזדמנות 200 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(050-4128920

 כיריים גז בילד-אין 
)לוקסור- 4 להבות( נירוסטה 

_____________________________________________)2-2ח(200 ש"ח. 052-3463482

 תנור אפיה בילד-אין צבע 
לבן 145 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 כיריים גז "דה לונגי" מצויין 
120 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 פקס 80 ש"ח + מסך 
מחשב 90 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 מכונת כביסה במצב 
מצוין בהזמנות בבאר יעקב 

200 ש"ח. משה
052-7201904)2-3(_____________________________________________

 למכירה שולחן עגול 
רגליים ניקל במצב מעולה! 

_____________________________________________)2-2ח(300 ש"ח. 058-3292985

 שולחן סלון מעץ מלא 
+ זכוכית 1.10X60 במצב 

_____________________________________________)2-2ח(מעולה! 058-3292985

 מראה מעץ מלא עגול 
1.30/1.30 במצב חדש! 300 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 058-3292985

 מראה מסגרת מעץ מלא 
מצב חדש! 110/60 100 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח.  058-3292985

 כוננית ספרים 80 ס"מ, 
דלתות + מדפים. צבע: בוק + 

ורוד - 150 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-4620206

 מיטה וחצי מצב מצוין 
_____________________________________________)2-2ח(350 ש"ח 053-3134131

 מיטה ספפה 250 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(053-3134131

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצוין, 

_____________________________________________)2-2ח(500 ש"ח. 054-5705546

 כורסת נדנדה מעץ מזרון 
והד, משענת גבוהה, 240 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-6784969

 שולחן כתיבה/מחשב 
מאיקאה צבע לבן, מצב 

מעולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-7150240

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(052-3463482

 מיטת תינוק + מזרון 
תואם ב"ה 140 ש"ח כולל 

_____________________________________________)2-2ח(המזרון. 052-5737813

 שולחן עגול יפיפה + 
רגליים מניקל ניתן לכוון 300 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 058-3292985

 שולחן מעץ מלא + 
זכוכית במצב חדש! 500 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(058-3292985

 ספת יחיד עם ארגז 
למצעים במצב מצוין 400 

ש"ח. 052-8566998
_____________________________________________)2-2ח(03-9303595

 שולחן פינת אוכל נפתח 
חום וונגה רגל מרכזית חזקה 

_____________________________________________)2-2ח(260 ש"ח. 052-5737813

 ארון 3 דלתות בצע קרם 
שמנת מוכן להרכבה, 280 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-5737813

 ספת יחיד עם ארגז 
מצעים במצב מצוין - 400 
ש"ח. פ"ת 052-8566998 

_____________________________________________)2-2ח(03-9303595

 2 מיטות במצב מעולה 
עם מגירות 480 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(050-4185175

 שידה 2 מגירות 220 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(בירושלים. 054-8423405

 מיטה מעץ מלא, נפתחת 
למיטה נוספת + מזרונים + 

2 מגירות במצב מעולה. 500 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7657906

 חדר שינה הכולל: 2 
מיטות + ראש, מראה  2+ 

שידות 500 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(050-4133900

 כסא משרדי "כחדש" 
מרופד קטיפה טוקיז עם ידיות 

וגלגלים בירושלים רק 300 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-4120286

 2 סטנדים עם גלגלים 
נפתח לאורך 3 מטר מצב טוב, 

250 ש"ח כ"א בירושלים. 
_____________________________________________)2-2ח(050-4120286

 שידה מגירות חזקה ויציב 
העם גלגלים עץ מלא. 190 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 כסאות למטבח מברזל 
שחור ויציב עם ריפוד 35 ש"ח 

_____________________________________________)2-2ח(כ"א. 050-4135002

 שולחן למחשב/עבודה - 
זכוכית, צבע לבן, רוחב מטר, 

עומק 60 ס"מ - 250 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(054-6689188

 שולחן פינת אוכל צבע לבן 
1.80 נפתח - 500 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)2-2ח(054-2252171

 סימילאק 400 ג' שלב 1 
חלב נוערי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(050-4135002

 טרמפיסט לעגלת תינוק 
_____________________________________________)2-2ח(150 ש"ח. 054-8406526

 עגלת תאומים במצב 
מצוין כחדשה גגון אחד בבני 
_____________________________________________)2-2ח(ברק.  לפרטים 052-7166307

 עגלת אמבטיה 
inglesina שלב שחור + 

אפור 300 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-8421088

 "ארגונית" לעגלה צבע 
אפור גינס 40 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8421088

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח. ב"ב 
_____________________________________________)2-2ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)2-2ח(052-3073826

 כסא הגבהה לאוכל 
לתינוק )יושב על כסא( 25 

ש"ח. )ורוד/כחול(.
_____________________________________________)2-2ח(054-2252171

 כסא בטיחות לרכב מגיל 
שנה ומעלה מצב מצוין 200 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-2252171

 עגלת איה בייבי, אמבטיה 
וטיולון, שמורה במרעז, 300 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7139509

 עגלת אמבטיה חזקה 
ויציבה 230 ש"ח )אפשר רק 

טיולון 120 ש"ח.( 
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקל 70 ש"ח + עריסה 2 

מצבים פלסטיק קשים, צבע 
לבן 110 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 סט טלפון אלחוטי 
UNIDEN במצב חדש 3 

שלוחות 150 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-8380655

 אלפון שולחני דגם 
UNIDEN צבע לבן חדש! 

_____________________________________________)2-2ח(80 ש"ח. 08-8563223

 סמארט-פון גלקסי 
פרמיום חסימת נטספארק 

בשימוש שנה 250 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-8349127

 פלאפון LG יד שניה 
במצב מעולה!! תומך כשר, 

רק ב-100 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-8426680

 למכירה בלוטוס כמו 
_____________________________________________)2-2(חדש 70 ש"ח. 054-8498936

 טלפון echo ב-100 ש"ח. 
054-8498936)2-2(_____________________________________________

 מאגזין "זמן" שלחודש 
תשרי תשע"ט ב-17 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 מאגזינים של "מקיף", 
_____________________________________________)2-2ח(כ"א ב-14 ש"ח. 054-8454536

 מאגזין "כדור" של חודש 
תשרי ב-9 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 מאגזין "כדור" של חודש 
טבת ב- 12 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 כלוב לציפורים + אביזרים 
+ אוכל 70 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8322377

 זיכוי ב"יפצ'וק" 600 ש"ח. 
ב-500 ש"ח ללא הגבלת זמן. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8476486

 מעיל צמר קצר לגבר 
חדש! 120 ש"ח מקמה ב-200 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 053-3182568

 נגן סאנדיסק במצב מצוין 
+ 8 ג'יגה + מטען ואוזניות 

100 ש"ח. 054-8415693
03-5740868

_____________________________________________)2-2ח(052-7624827-37

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)2-2ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 מילון אלקטרוני 
 Quicktionary 2

Professional עט קורא 
טקסט אנגלי/עברי עם קול 

במצב חדש - 250 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)2-2ח(054-3132330

 מעיל לשבת לגיל 3-4 
בצבע אדום של GAP כחדש 

לגמרי רק 120 ש"ח
_____________________________________________)2-2ח(050-3329999

 2 משקולות למים - 
להתעמלות מים חדשים 50 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח כ"א. 050-3329999

 אופניים לילד גיל 9-10 
בצבע כחול מצב מעולה רק 

_____________________________________________)2-2ח(100 ש"ח. 050-3329999

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ'. 150 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)2-2ח(052-3073826

PSR- אורגן ימהה דגם 
150 ודגם PSR-240 כ"א 500 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-2252171

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 תכולת דירה: עריסה + 
טיולון + סלקל + כסא רכב 

+ מזרון מיטת תינוק 80 ש"ח 
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

/BURBERRY בושם 
ברברי - קלאסי לגבר 130 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-8423890

 אופני הרים מקצועיות, 
שיכוך מלא, חברת קנונדל, 

שמורות ומצב מעולה. 
_____________________________________________)2-2ח(058-3287087

 טלכרטים 2000 יחידות 
מהארץ והעולם באלבומים 

_____________________________________________)2-2ח(500 ש"ח. 054-2444831

 פיטום הקטורת בקלף, 
מאיר עיניים, מתאים לביהכ"נ 

_____________________________________________)2-2ח(500 שח. 052-7139509

 מגילת אסתר מתורגמת 
לערבית, שנת תרע"ט, ליוורנו 

לאספנים, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-7139509

 חליפת חתן של סגל, 
אפור מבריק, כחדש 500 ש". 

_____________________________________________)2-2ח(מידה 48. 052-4139509

 גיטרה פנדר, בולגרית, 
יחודית אקוסטית לאספנים 

ומבינים, 500 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(052-7139509

 אופני הרים 26" 
מאלומיניום 400 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(052-7187193

 הסקה שמתחברת למים 
30X40 בירושלים 150ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8423405

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)2-2ח(בירושלים. 054-8423405

 Free 'ערכת מד סוכר )חב 
Style(  חדש באריזה 100 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-3463482

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפקין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)2-2ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 מציאה! נעלי ספורט נייק 
38.5 מהממות לאישה/נערה 

_____________________________________________)2-2ח(100 ש"ח. 053-3117810

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה 180 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(053-3155415

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)2-2ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7120970

 זוג תוכונים + כלוב 80 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח בלבד. 054-8542195

 2 ערכות כלוב + חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-5858631

 שטיח סלוני גדול סגנון 
פרסי, איכותי במצב מעולה, 

_____________________________________________)2-2ח(200 ש"ח ב"ב. 054-8404480

 מיטת נוער X 2 ללא 
מזרונים נמעולה צבע בז' סגול 

_____________________________________________)2-2ח(400 ש"ח. 054-8455211

 מכתביה מצב מעולה צבע 
בז סגול 500 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8455211

 אלפטיקל מכשיר כושר 
במצב טוב, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-2252171

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8405546
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מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

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

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

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

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

130 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-08/19(בניילון. 053-3198860

 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(_____________________________________________

 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(300 ש"ח. 054-6337121

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

 סיר ליגון לצ'יפס 2.5 ליטר 
חשמלי מכני, חדש באריזה 

_____________________________________________)52-52ח(180 ש"ח. 052-3466398

 תלת אופן לגיל 2/3 עם 
ידית להשגחה 70 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-3466398

 משאבה ידנית של מדלה 
כחדשה ממש 70 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-3466398

 ילקוט יוסף בבודדים כל 
_____________________________________________)52-52ח(כרך 5 ש"ח. 054-8478897

 ספרי ברסלב יד שניה 
במצב טוב 5 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8478897

 פזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בירושלים. 052-7178693

 נעליים יד 2 5 ש"ח לזוג. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7178693 בי-ם.

 כלוב ענק לתוכי 450 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(053-3134131

 צלחת עומדת לתוכיים 
_____________________________________________)52-52ח(300 ש"ח. 053-3134131

 2.35X1.65 ,שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-5705546

 למסירה לכולל/לישיבה, 
סט טורשו"ע שירות דבורה 

חדש!
gmail.com@8414744

_____________________________________________)52-52ח(054-8414744

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7120970

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה מידה 48 גיזרה רחבה 

_____________________________________________)52-52ח(180 ש"ח. 053-3155415

 מגפיים לילדה מידה 27 
צבע שחור חדשות 40 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3155415

 ג'קט לילד צידה 2 צבע 
_____________________________________________)52-52ח(שחור 20 ש"ח. 053-3155415

 אופניים קטנות לילד 2 
גלגלים ללא גלגלי עזר 200 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-5078585

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 100 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(058-7041010

 מכשיר סליסר חדש 
באריזה 85 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(058-7041010

 למכירה פינת אוכל 480 
ש"ח, ללא כסאות צבע חום. 

_____________________________________________)52-52ח(054-5656194

 תכולת בית, כורסת 
יחיד + מזוודה + שטיחים 
+ אופניים + מסך מחשב 
+ פקס, כל דבר 80 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקל 70 ש"ח + עריסה 2 

מצבים פלסטיק קשים, צבע 
_____________________________________________)52-52ח(לבן 130 ש"ח. 052-8737813

 טיטולים למבוגרים מידה 
_____________________________________________)52-52ח(L ב- 45 ש"ח. 052-7174414

 כירה גז 2 להבות 
חשמלית, חדשה באריזה של 

גולדליין, 140 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(052-3466398

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-6282258

 סירים סולתם חדשים 
במחיר מציאה, 4 סירים 100 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3292985

 סכיני שחיטה + אבני 
השחזה, 100 ש"ח ליחידה. 

_____________________________________________)52-52ח(בנתניה. 050-3540009

 מעיל צמר חדש נשים 
_____________________________________________)52-52ח(מידה 44. 050-4131038

 נעל ניובלנס 375 ספורט 
_____________________________________________)52-52ח(נשים חדש. 050-4131038

 בבית שמש מצלמות 
פילים לאספנים בכל מיני 

גדלים. קטן - 50, בינוני - 60 
_____________________________________________)52-52ח(גדול - 75 גמיש. 02-9926595

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאות הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)52-52ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(052-2437292

 אופניים מידה 24. פחות 
מ-200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3102755/ 052-3091689

 צידנית רכה 40 ליטר 
)טרולי( על גלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים, 120 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-6282258

 ספרי צדיקים 10 ש"ח 
_____________________________________________)52-52ח(כ"א 050-4131038

 70X100 3 תריסים 
במחיר 150 ש"ח כ"א חדשים.

_____________________________________________)52-52ח(050-4131038

 אוזניות קשת בללוטוס 
שהופכות לרמקול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7161030

 4 מנורות דקורטיביות 50 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח כ"א. 058-3245685

 מטען למחשב נייד 
_____________________________________________)52-52ח(ACER חדש! 058-3245685

 אמבטיה כחולה לעגלת 
ג'וי - רק 50 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3245685

 נעלי בית חדשות "מורן" 
מידה 37 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3245685

 עדשות מגע מידה 4.5 6 
זוגות כ"א 10 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3201640

 תלושים לרשת נעמן/ 
ורדינון בשווי 700 ש"ח ב-400 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3201640

 בבית שמש רחפן 6 
מנועים חדש באריזה ב-350 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 02-9926595

 אופניים מס' 24, 150 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בני ברק. 052-7600336

 אופני הרים לנערים במצב 
טוב ב-200 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-9340312

 נעלי עקב חדשות ויפות 
כסופות מידה 37 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8478028

 כיריים גז דה לונגי צבע 
לבן 120 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 טלפון סלולרי סמסונג דור 
3 וחצי 240 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 כסא גלגלים לנכה + 
מזרונים סיעודיים - 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח(כ"א בר"ג. 050-5967114

 )OHHA( חולצות אוהה 
חדשות מידה 15.5 ב- 40 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3299505

 אוזניות בלוטוס קשת 
חדשות ב- 60 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3299505

 אוזניות קשת בלוטוס 
שהופכות לרמקול - 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7161030

 מקלדת ועכבר אלחוטיים 
חדשים של לוגיטק - 100 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7161030

 אדניות בינוניות וגדולות 
לגדילת ירקות. 5 בינוניות=9 

ש"ח. 1 ענק ותחתית=25 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 03-5740868

 8 חבילות זרעים מיוחדות 
להשתלה ומצמיחות פרחים 

ופיצוחים ועשבים ריחניים ב-40 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 03-5740868

 מטען נייד מטורף  +נגן 
"די ג'י מן" מצוין + אוזניות 
מטענים ומגן = 230 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(03-5740868

 נגן "דוקו" חדש משוכלל 
איכותי מאוד + אוזניות מטען 

ומגן. 8 ג'יגה = 200 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(03-5740868

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 נגן MP3 עם שירים 
ומערכונים + מתאם למחשב 

+ אוזניות חדש - 40 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 אוטו פלא בימבה כיף, 
גלגלי פלסטי 25 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7600336

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)52-52ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה, 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)52-52ח(בירושלים. 054-8415306

 שעון שויצרי יפה בצבע 
שחור זהב 500 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3120620

 מטען לבטריה לאופניים 
חשמליות, 36 ואט, 80 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(03-5781470

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)1-1ח(200 ש"ח. 054-8464909

 בוקסה בלוטוס 
קומפקטית ועצמתית במיוחד 

מתאים לנגן "ביזניס" + 
מטען ואוזניות = 70 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(03-5740868

 סיר חשמלי לבישול עדיין 
בקופסא 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(053-3114819

 שמלת אירוע צבע 
סגול לגיל 12, אורך 1.25 + 
שושבנית לגיל 6, אורך 0.94 

_____________________________________________)1-1ח(150 ש"ח כ"א. 052-3073826

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-2727474

 מצלמה פאנסוניק 
FX580 12 מגה + נרתיק סום 

10X כחדשה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-2727474

 כורסת יחיד + מזוודה + 
שטיחים אופמים מסך מחשב 
+ פקס 80 כ"א + צעצועים. 

_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקל 70 ש"ח + עריסה 2 
מצבים פלסטיק קשים צבע 

_____________________________________________)1-1ח(לבן 110 ש"ח. 052-5737813

 מטען לבטריה לאופניים 
חשמליות 36 ואט 80 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(03-5781470 )בב"ב(.

 פאזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח בי-ם. 052-7178693

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-5705546

 תמונות רבנים ממוסגרות 
ויפות 30 ב- 300 ש"ח. 

054-8421867
_____________________________________________)1-1ח(

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב-100 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-7966786

 שעון יד לבנים חברת 
"כסיו" משוכלל ברמה חדש 
_____________________________________________)1-1ח(ב-150 ש"ח. 052-5918474

 שרשרת זהב טהור יפה 
חזקה חדש + טליון ב-300 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-5918474

 סים טוקמן חברת פלא 
פק + אוזניות חוט חדשות ב- 

_____________________________________________)1-1ח(100 ש"ח. 052-5918474

 אופניים 80 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(052-8737813

 פינת אוכל נפתחת צבע 
חום וונגה 230 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 אלפטיקל - מכשיר כושר 
במצב טוב 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-2252171

 טרמפיסט לגלת תינוק 
_____________________________________________)1-1ח(150 ש"ח 054-8406526

 שולחן למחשב/עבודה - 
זכוכית, צבע לבן, רוחב מטר 
עומק 60 ס"מ - 250 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-6689188

 שולחן פינת אוכל צבע לבן 
1.80 נפתח 500 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)1-1ח(054-2252171

 סטנדר שולחני מפואר 
וטס כתף באלעד ב-170 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח(חדש מהניילון. 054-2444519

 כסא הגבהה לתינוק 
)יושב על כסא( 25 ש"ח )ורוד/

_____________________________________________)1-1ח(כחול( 058-7252151

 כסא בטיחות לרכב מגיל 
שנה ומעלה מצב מצוין 200 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 058-7252151

 PSR אורגן ימהה דגם 
150 ודגם PSR 240 מחיר 

_____________________________________________)1-1ח(500 כ"א. 058-7252151

 משחק מודולק כבישים 
כ-100 חלקים 60 ש"ח כרבע 

_____________________________________________)1-1ח(מחיר 052-7600336 בב"ב

 ילקוט "הלו קיטי" לכיתות 
הנמוכות, מתאים לנשיאה עם 
עגלה 60 ש"ח. 052-7600336 

_____________________________________________)1-1ח(בב"ב.

 מיטת נוער X 2 ללא 
מזרונים מעולה צבע בז' סגול 

_____________________________________________)1-1ח(400 ש"ח. 054-8455211

 מכתבה מצב מעולה צבע 
הז סגול 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8455211

 סיר לקובנה חדש 35 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח 058-7041010

 אופניים 80 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 פינת אוכל נפתחת צבע 
חום וונגה 230 ש"ח

_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 נגן "דוקו" משוכלל 
במיוחד = 225 ש"ח + אוזניות 

ומטען נייד עוצמתי חינם! 
_____________________________________________)1-1ח(03-5740868

 מטבעות חו"ל 60 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח(לקילו. 052-7653753

 מסחטת מיצים יורום 
לסחיטת כל 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7694996

 תרנגולת ללומד שחיטה 
ב-45 ש"ח. 052-7175927 

_____________________________________________)1-1ח()בישוב בחשמונאים(

 תוכונים קטנים שאפשר 
לאלף ב- 35 ש"ח. לאחד 

)בישוב חשמונאים( 
_____________________________________________)1-1ח(052-7175927

 4 מנורות דקורטיביות 50 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח כ"א. 058-3245685

 אמבטיה כחולה לעגלת 
ג'וי - רק 50 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
ABC דיזיין 100 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 נעלי בית חדשות "מורן" 
מידה 37 100 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 3X3 ,סוכה לנצח מברזל 
מ' + קרשים לסכך, 500 ש"ח.  

_____________________________________________)1-1ח(052-7118302

 אוזניות קשת בלוטוס 
שהופכות לרמקול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7161030

 זיכוי ב"יפצ'וק" 600 ש"ח 
ב-500 ש"ח, ללא הגבלת זמן. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8476486

 מזרני יחיד אורטופדיים 
חדשים, מחיר 500 ש"ח 

לשלושתם, בר"ג גבול ב"ב
_____________________________________________)1-1ח(054-4980062

 שרשרת למנעול 3 מטר 
_____________________________________________)1-1ח(ברזל 40 ש"ח. 054-8491154

 כלוב גדול לארנבת, מצב 
מצוין 50 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8491154

 עגילים חדשים חצי 
חישוק זהב לבן משובץ 

יהלומים 450 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(050-4179966

 כרית הנקה "כריתי" 
כחדשה ב-80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(050-4116410

 נרגילה מדהימה צבע 
טוריז של גואה + צינור עבה 

_____________________________________________)1-1ח(150 ש"ח גמיש 055-6780481

 קופסת גלגול ואיחסון 
סיגרון ממתכת יפה מאוד 
חדשה ב- 20 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(055-6780481

 בלעדי! סטוק של סירי 
אידוי בריאות מיוחדים מחיר 

רצפה. 054-4543701
03-5066331)1-1(_____________________________________________

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

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

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקרופון בלוטוס ועוד. חדש 

באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(052-2437292

 הספר "הרים סביב לה" 
של רחן פומרנץ, 32 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 אופני הרים 24 הילוכים 
26 אינץ חברת מרין 300 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(055-9385263

 אופני עיר ללא הילוכים 
_____________________________________________)2-2ח(26 100 ש"ח. 055-9385263

 שעון קיר אליפסי יפה 
חדש באריזה גודל 25X33ס"מ 
_____________________________________________)2-2ח(35 ש"ח. בב"ב. 054-8418662

 סט שטיחים חום-כתום, 
לרצפה 80X50 ס"מ. שטיח 

מסביב לשירותים וכיסוי 
לאסלה 45 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8418662 ב"ב

 סטים של משנה ברורה 
דירשו מחיר 300 ש"ח חדש 

_____________________________________________)2-2ח(בקופסא. 050-4183200

 כסא לרכב לילד, מפואר 
 evenflo כחדש של כברת
בר"ג גבול ב"ב, 300 ש"ח 

_____________________________________________)2-2ח(בלבד. 054-4980062

 כורסת יחיד + מזוודה + 
שטיחים + אופניים + מסך 

מחשב 80 ש"ח כ"א, צעצועים 
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 בסיס לתליה למזגן סטנד 
)חדש( 80 ש"ח בפ"ת. 

_____________________________________________)2-2ח(052-2783557

 טרמפיסט לעלת מוצי 
)ב"ב( 100 ש"ח.

_____________________________________________)2-2ח(050-4189828

 אופני הרים )הילוכים( 
חנוער במצב מצויין מידה 24" 

+ מידה 20" כל זוג - 280 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-9340317

 זיכוי בחנות "בנים" ע"ס 
139 ש"ח נמכר ב- 110 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(050-4186100

 "אוזניות לבוטוס סאמויקס 
חדשות ללא שיומוש כלל 60 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 03-5797481

 אופני הרים של חברת 
קוברה עם בולמים קדמים 400 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. ב"ב. 052-3500137

 חנוכיה עם בית, חזקה 
ואיכותית  קנים לשבת כחדש 

בב"ב 250 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(054-8479805

 תמיסות לעדשות מגע 
קשות - בוסטון, ניקוי 35 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8476805

 רדיאטור 14 צלעו חב' 
ברדר 2 עוצמות + מפזר חום 

בב"ב 150 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(054-8476805

 מכנס ג'ינס מידה 40 חב' 
קסטרו 100 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חום 
כסף יפיפה חדש 90 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
_____________________________________________)2-2ח(35 ש"ח. 058-7041010

 שמלת ערב שחור עם 
פיטים זהב 90 ש"ח.

_____________________________________________)2-2ח(058-7041010

 חליפת דאבל במצב חדש 
מידה S-44 בצבע שחור 500 

ש"ח. 054-5970396 )לא 
_____________________________________________)2-2ח(אחה"צ(

 מגפיים חדשות באריזה 
רק ב- 50 ש"ח. מידה 39, כל 

הקודמת זוכה!!
_____________________________________________)2-2ח(054-8426680

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום.
03-6884123 050-5274348)2-5(_____________________________________________

 קורקינט דו גלגלי, גלגלים 
מיוחדים, 200 ש"ח. 

053-3120620)2-4(_____________________________________________

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)1-1ח(058-3213824

 אלמן צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/ 

_____________________________________________)1-1ח(לפי שעה. 054-7938941

 אדם מסור ואחראי מעוניין 
לטפל בקשישים
055-6672036)1-7(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 חד הורי חרדי חרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/ 

_____________________________________________)2-2ח(לפי שעה. 054-7938941

 התפנתה מזכירה רפואית 
עם  נסיון רב בירושלים. 

_____________________________________________)2-2ח(058-3237676

 כרית לכינור גודל וחצי, 
חדש לגמרי, ב-30 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8454536
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■ 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 וייעו 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" - יעו חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעו 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
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ 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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מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות
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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

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

 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(_____________________________________________

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)02-05(_____________________________________________

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

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)52-03/19(צוות חרדי 050-8938869

 דרושה  מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה 

תנאים מעולים למתאימה. בין 
03-9094566 8:30-14:30

053-3797448)49-04(_____________________________________________

 למרכז עלה בב"ב דרוש/ה 
רכז/ת מתנדבים, כושר ארגון 

משרה חלקית קו"ח למייל: 
dvora@aleh.org)50-04/19(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8196557 /

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 נשים רציניות לעבודה של 
כ-15 שעות שבועיות מהבית. 

058-7129225
)51-2(_____________________________________________

 עובד לחנות סלולר בב"ב 
ידע במכירות יתרון, משמרות: 

17:00-21:30 /14:00-17:00
תא קולי: 052-7106477

_____________________________________________)51-2ל(

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)51-6(למתאימה 050-8342228

 למשפחה דתית בתל 
אביב בשכ' נחלת יצחק, משק 
בית פעמיים בשבוע. המלצות.

054-4865500)51-2(_____________________________________________

 לטיולי אתרים דרוש/ה 
סדרן/ית אוטובוסים לעבודה 
בפתח תקווה. נסיון בתחום 

ההיסעים חובה. 050-8292761
)51-2(_____________________________________________

 דרוש נהג אוטובוס רשיון 
D שירותי ובעל יחסי אנוש 

_____________________________________________מעולים. 050-8292761     )51-2(

050-888-3909

למשרה מלאה/ 
צהרונים

40 ש"ח לשעה
עדיפות משרה מלאה

דרושות
מטפלות

למעון תמ"ת

בגבעת שמואל

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

 דרוש תחזוקן למוסד 
בב"ב, חרוץ, ראש גדול 

וידע בתחזוקה, שכר 
42 ש"ח לשעה, שעות: 

9:00-16:00
050-6660676)52-3/19(_____________________________________________

 מגורים בחינם/ בסבסוד 
בבית שמש לצעירות 

מתחזקות/מתמודדות/גרושות 
)אפשרות למדרשיה(

053-4100529)52-3/19(_____________________________________________

 לחברת מהנדסים 
דרוש/ה מהנדס/ת הנדסאי/ת, 
5 שנות נסיון לפיקוח תשתיות 
להקמת שכונות באיזור גדרה 

והסביבה.
av6577519@gmail.com)52-3(_____________________________________________

 לחברת מהנדסים 
דרוש/ה מהנדס/ת, 7 שנות 
נסיון כראש צוות לעבודות 
תשתית להקמת שכונות 

באיזור המרכז, 
av6577519@gmail.com)52-3(_____________________________________________

 מטפלות סייעות לגיל 
הרך 054-8426675

054-4499177)52-3/19(_____________________________________________

 דרוש מנהל/ת מוכר/ת 
לחנות אופנה עילית לגברים. 

עבודה לטווח ארוך, תנאים 
ושכר מעולים בבני ברק. 

_____________________________________________)52-3ל(050-6964424

 דרושים/ות נקודות 
מכירה ביתיות למכירת 

מוצרים ידועה של 
ויטמינים. מקבלים ליווי 
_____________________________________________)52-3(מקצועי. 052-5298025

 למזנון חלבי דינמי בב"ב, 
אחמשי"ת דלפק/מטבח 

למשמרת בוקר, ומנהל פס 
_____________________________________________)52-03(למשמרת ערב. 052-6607070

 ניסיתי ונושעתי! ניסיתי 
להתפרנס מעבודה מהבית 
וב"ה התוצאות מדהימות. 
_____________________________________________)52-7ל(מעוניינים? 050-4137343

 דרושה סייעת אחראית 
ורצינית עם נסיון למרפאת 
שיניים בבני ברק לעבודה 

_____________________________________________במשמרות 052-5600874  )51-02(

 דרושה מטפלת מנוסה 
למעון ילדים בגבעת שמואל. 

תנאים טובים!
054-4232112 אסתי

_____________________________________________052-6256368 מירה      )52-03/19( סדרנים/ות
קופאים/ות

לרשת מזון 
דרושים/ות

ב"ב - 052-6580906
לעבודה מיידית

 י-ם והסביבה- 052-4715260
לפרטים

בגבול גבעתיים-ת"א

הגעה בקלות

עדיפות לנסיון
054-4893566

שכר הולם!

דרושות 
מטפלות

 מטפלת למשרה מלאה 
למעון יום במרכז ב"ב, תנאים 

מצוינים למתאימה. 
054-4842065)1-2(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)1-2(לשעה. 054-3607420

 דרושה מנהלת חשבונות 
לחברה פיננסית בבסר 3 ב"ב 

אפשרות למשרה חלקית 
Riki@tlp-in.co.il)1-4(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
עוזר טבח ל-4 שעות ביום 34 

_____________________________________________)1-3(לשעה 052-7144468

 עובדת סוציאלית ל-24 
ש"ש לבית אבות בבני 

ברק עבודה מעניינת 
ומאתגרת תנאים טובים 

למתאימה. קו"ח -03
6040771 מייל:

ganeymargoa@neto.net.il)1-4(_____________________________________________

 בפ"ת/גב"ש מיידי! 
מטפלת לגן פרטי, 

משרה מלאה, שכר גבוה 
למתאימה.

054-7978069)1-4/19(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה דרוש 
מוכר ת. טובים למתאימים 

053-3133344)1-4(_____________________________________________

 דרושות מנהלות למעון 
יוקרתי לגיל הרך מקצועיות, 
חמות ומסורות. מ. מלאה/

_____________________________________________)1-8(חלקית לאה- 053-3126010

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בב"ב. דרישות: אופיס, 

אנגלית יתרון. קו"ח לפקס: 
03-5791454)1-4(_____________________________________________

 דרוש עובד למכבסה 
בב"ב עבודה קבועה! תנאים 

_____________________________________________)1-2(טובים. 050-8460282

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל- 3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)1-4/19(פרטים בטל': 054-8503222

 דרושים מנקים לישיבה 
בת"א לשעות היום והלילה 

שכר נאה. לפרטים:
_____________________________________________)1-4ל(050-4195145

 דרושה עובדת לצהרון 
בק. אונועם נסיון ת. טובים 

_____________________________________________)1-4(למתאימה 050-4102929

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

 וג
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ה 
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סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרוש עובד רציני לעבודה 
במיזוג אויר במרכז עם רקע, 
_____________________________________________)52-3ל(תנאים טובים. 058-7348517

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)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

 אדם אחראי ונאמת בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)49-5/19(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

למוסד חינוכי במרכז
דרושים 

מורים
לאנגלית ולשון

קו"ח לפקס: 077-2170030

052-3873887

סייעות/ גננות/ 
צהרונים

תנאים טובים למתאימות!
שכר הגון!

מטפל/תלמעון חב"ד דרושים

7:30 - 16:00*

למעון בב"ב 
דרושים/ות

052-6796087

סביבת עבודה 
חמה ונעימה

 עוזר/ת מטבח 
מ- 10:00-14:00

*

avigail@prog.co.il
קו"ח למייל:

לסניפי בני ברק וירושלים

ִדרושות
גננת
מטפֹלות
מוסמכות
ֹלמשרה�מֹלאה
ֹלרציניות�בֹלבִד

ֹלמעון�איכותי�בבני�ברֱק

תנאים
טובים

ֹלמתאימות

03-633-8888 , 054-8413913

 דרוש קצב לאיטליז 
בב"ב למשרה מלאה 

תנאים טובים למתאים. 
052-6391018
052-3391017)2-5(_____________________________________________

 דרושה עובדת מסורה 
ואחראית למ. מלאה/

חצי משרה מידי ת. טובים 
למתאימה 052-7142608 

_____________________________________________)2-5(להתקשר בערב.

 למחסן שיש בפ. תקוה 
דרוש/ה עובד/ת למ. מלאה 

052-4251252)2-5(_____________________________________________

 למשפחה בפ"ת עוזרת 
לנקיון פעמיים בשבוע מנוסה 

והמלצות, רצוי חרדית. 
_____________________________________________)2-5ל(050-5957951

 דרוש עובד קבוע לחנות 
חליפות בב"ב שעות -16:00
_____________________________________________)2-5ל(22:00 מיידי. 053-3391691

 לסלון פאות בפ"ת 
דרושה עובדת חרוצה 

לפנים. צבעים. אפשרות 
קידום לעבודה מיידית. 

050-6925400)2-2(_____________________________________________

 דרושה מנהלת חשבונות 
בפ"ת למשרה חלקית 

לאחה"צ חשבשבת ומיכפל 
052-5293000)2-5(_____________________________________________

 לקו תוכן חדשות, דרוש 
עובד, עבודה מהבית, נדרש 

מחשב עם אינטרנט שליטה 
באקטואליה, משמרות ערב 

שכר גבוה למתאימים פרטים 
SMS 052-4040875-2-3ל(ב(_____________________________________________

 לעזר מציו ב"ב 
דרושות טלפניות לשעות 

הבוקר/ערב לפרויקט 
זמני, תנאים מצוינים 

למתאימות.
052-5808957 נא 

להשאיר הודעה בתא 
_____________________________________________)2-3(קולי.

 נציגות שירות לביטוח! 
31.60 ש"ח התחלתי, 

8:00-16:00, בונוס -400
2500 ש"ח לא מכירות. 
אין צורך בנסיון! קורס 
בשכר! מותאם למגזר 
החרדי. 052-7564443

 or.isra1@gmail.com
_____________________________________________)2-5("אור ישראל"

 דרושה מזכירה לשעות 
אחה"צ במשרד בב"ב בין 

052-3081122 16:00-22:00)2-2(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק דרושה 
טלפנית לטלמרקטינג בשעות 

לפנה"צ/אחה"צ תנאים טובים. 
053-3178464)2-2(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
)קרוב לב"ב( מטפלות לכיתת 

תינוקות משרה מלאה/חלקית. 
תנאים נוחים! 

_____________________________________________)2-5(רחל 050-7884864

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתאום פגישות. 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

 לקופת חולים מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית טלפונית מול לקוחות 
ומרפאות הקופה. שעות נוחות 

וגמישות, לא נדרש נסיון, 38 
ש"ח לשעה. קריירה -072-22

222-62)2-2(_____________________________________________

 למשרד חרדי בבני ברק 
דרוש/ה פקיד/ה לעבודה 
משרדית ומענה טלפוני. 

משרת בוקר, שכר 7.000 ש"ח 
גלובלי.

_____________________________________________)2-2(קריירה 072-22-222-62

 למשרד קטן בירושלים 
מזכיר/ה למתן מענה ללקוחות 

ועבודה משרדית נוחה. שעות 
גמישות שכר 6,600 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2(קריירה 072-22-222-62

 למעון ילדים בב"ב עם 
צוות חברותי וכם דרושות 

חברות חדשות לצוות תנאים 
טובים, שעות גמישות.

_____________________________________________)2-5ל(054-8499728

 למשרד רו"ח בב"ב 
מנה"ח/יועצת מס מוכשרת 

אפשרי ללא נסיון, קו"ח 
תעודות וציונים למייל

pnina.ivgicpa@gmail.com)2-5(_____________________________________________

 אישה אנרגטית לעבודה 
ב-forever  מהבית בשיטה 

יחודית ומכניסה, לפגישה- 
052-7661565)2-9(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מובילת כיתה משרה מלאה 

עם יום חופשי, תנאים טובים 
_____________________________________________)2-5ל(050-5245338

 עובדת משק בית 
בגבעת שמואל ל-4 

פעמים בשבוע תנאים 
סוציאליים מלאים! 

03-5035287
050-4381860)2-5(_____________________________________________

 הנדסאית תכנה חרדית 
כשרונית ויעילה בעלת תעודת 

מה"ט מחפשת משרה 
_____________________________________________)2-2ח(בתחום. 052-7687807
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