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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

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 2,820,000 

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

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

4-4.5 חדרים

אלעד

3-3.5 חדרים

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

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות, דירת 2 חד' + 

גג, חזית, מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

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

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

באר שבע

כח’-ל’ באדר תשע”ט
5/3-7/3/2019  

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, דירת 

5 חד' ק"א, 3 כ"א, 
חזית, משופצת עם 

סוכה ענקית ובק"ק, 
תוספת 2 יח"ד מרוהטות, 
המושכרות ב-5000 ש"ח. 

פינוי גמיש. 2,800,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ

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

+5 חדרים

 ברי"ף כ-120 מ"ר 4.5 חד' 
+ גג בטאבו מוארת כיווני אויר, 

נוף לת"א, בנין בוטיק ספרדי, 
4 דיירים אופ' ממשית להרחבה 

_____________________________________________)06-10(בבית ובגג. 052-9551551

 בלעדי!! ברחוב בית שמש
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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מיוחדת במימון באיזור 
בי"הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 

עם אפש' ליחידה 
2,500,000 גמיש תיווך 

ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 ברח' ניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

וק"ד עם מעלית כ-135 
מ' 3 כ"א + דירת 2 

חד' עם כניסה נפרדת 
שמושכרת ב-3,100 

ש"ח. + חניה גדולה, 
3,000,000 ש"ח 

גמיש. בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 במשרדנו דירות בין 
600,000 ל-1,000,000 ש"ח 
להשקעה/מגורים/מחולקות 

_____________________________________________)10-10(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)10-10(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

 בהאי גאון, דירת גן 4 חד' 
90 מ"ר כחדשה, 1,900,000 
ש"ח גמיש. מיידי בבלעדיות 

_____________________________________________)6-10ל(שאול. 054-2424094

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

עםחתימות שכנים 
על תוכנית, אפשרות 
לחלוקה. 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בבילו 5 חד' 120 מ"ר 
קומה 1 משופצת מהיסוד 

3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 "חמד שלמה" כל 
עבודות הצבע והגבס 

אמינים, מקצועים, 
המלצות בשפע.

_____________________________________________)8-15ל(050-5353265

 בבר אילן, דירה מחולקת 
ל-2 יחדות נפרדות, תשואה 

גבוהה מאוד 1,245,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(תיווך יעקב. 054-4901948

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בלוי יצחק באיזור 
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

בק"ב משופץ ומעליה 
דירה נפרדת של 3 חד' 
מושכרת, 2,550,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ ברב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 מול האוניברסיטה
4 חד', 86 מ"ר, ק"א, משופצת 
ברמה גבוהה עם תשואה 6%, 
שווה לראות. לאון - בית בית 

053-4462863)10-10(_____________________________________________

 בשכונה ג' בקלישר, דירת 
גן 3 חד' עם אופ' לתוספת 

50 מ"ר + 100 מ"ר חצר 
במחיר מציאה. לאון - בית בית 

053-4462863)10-10(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס גן 5 חד' מרפסת 
ענקית ונוף פתוח ליער 3 כ"א 

כ. פרטית, חנייה.
054-8070225)9-12(_____________________________________________

 דירה מחולקת 2 יחידות 
דיור מושכרות 4000 ש"ח 
שכונה ג' המיועדת לפינוי 

ובינוי. משה אלוש, אבני דרך 
054-3255667)9-9(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור מושכרות 5600 ש"ח 

שכונה יא. משה אלוש, אבני 
_____________________________________________)9-9(דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרת 3800 ש"ח רחוב 
רגר צמודה לאוניברסיטה משה 

אלוש, אבני דרך
054-3255667)9-9(_____________________________________________

 מבחר דירות לחלוקה 
ברחבי באר שבע במחירי 

מציאה. משה אלוש, אבני דרך 
054-3255667)9-9(_____________________________________________

 על קנית דירה וחלוקתה 
ניהול הדירה בשנה הראשונה 

חינם הכולל כולל בעמלת 
התיווך. משה אלוש, אבני דרך 

054-3255667)9-9(_____________________________________________

 רוצה ניהול נכס קיים 
ונמאס לך ממתווכים ושוכרים 
התקשר עוד היום לקבל יעוץ 
חינם. משה אלוש, אבני דרך 

054-3255667)9-9(_____________________________________________

 4 וחצי חד', מושקעת 
באזור מתחרד, ק"ב, בנין 

משופץ, אופציה לחלוקה ל-2 
דירות. 052-2604463 - תיווך 

_____________________________________________)10-10("מרכז מידע.

 בבר אילן 3 חד' + אופציה 
לבניה רשום בטאבו 70 מ"ר 

1,300,000 תיווך יעקב. 
054-4901948)10-10(_____________________________________________

 באזור מתחרד 3 חד', 
ק"ב, אופציה לבניה קלה 
במהלך השכירות, מיקום 

אטרקטיבי 052-2604463 - 
_____________________________________________)10-10(תיווך "מרכז מידע" 

בני ברק
 תכנון ועיצוב פנים והוצאת 

תוכניות אדריכליות לשיפוץ 
 AR בית ישן/חדש סטודיו

אדריכלות ועיצוב ובניה.
_____________________________________________)9-12(אסף 052-8559759

 ברח' קוטלר 3 חד' 75 
מ"ר קומה ג ללא מעלית, 
ומעליה 2 יחידות חדשות 

ומושכרות, הדירות 
מאווררות ועם נוף פתוח 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
050-5308742
03-5797756)9-9(_____________________________________________

 הזדמנות פז בשלמה 
המלך! 5 חד', 130 מ"ר, 

תחילת בניה תוך שנה במחיר 
מציאה 1,870,000 ש"ח 

בקודם זוכה! 054-3050561 
_____________________________________________)9-11("הראשון בתיווך"

 6 חד' באיזור רחוב 
רדק ק"ק משופץ, 

עם נגישות, משופצת 
מהיסוד עם אופצייות 

מוכנות לחלוקה. 
2,700,000 בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742

03-5797756)9-9(_____________________________________________

למכירה
בחיים לנדא 7, בני ברק
נותרו דירות אחרונות

3 חדרים

03-7153035  050-4927000
בשלבי בניה מתקדמים ללא

תיווך
שיווק
בלעדי

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

למכירהלפרטים: 1700506350 
באברבנאל, בני ברק

בשלבי בניה
3 חדרים + מרפסת

פנטהאוז מפואר

רחוב אברבנאל 37, בני ברק

פנטהאוז תיווך ושיווק האחים סולומון | אברבנאל 78, בני ברק | 03-7153035

03-7153035  050-4927000

ללא
תיווך

שיווק
בלעדי

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה בעליון! 4 חד' כ-110 
מ"ר, קומה ב' רק 1,420,000 

_____________________________________________)10-10(ש"ח גמיש. 054-9422194

 בבלעדיות! בבן קיסמה 
העליון 4, מרווחת + מרפסת 

מהסלון + מחסן + חניה 
"תיווך-פלוס-ח. לסקר"

03-9089201)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 3 חד' + יח' הורים, נוף 

פתוח רק 1,290,000 ש"ח. 
052-5752500)10-10(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 דוד רזיאל דירת 4 חד', 
קומה 2 אזור מתחרד הכל 

חדש 1,450,000 ש"ח דוד ארי 
054-3191310)10-10(_____________________________________________

 רחוב הנרקיס 4 חדרים 
יפיפיה, ריצוף חדש, קומה 3, 

80 מ' בנוי, 920,000 ש"ח. דוד 
_____________________________________________)10-10(ארי 054-3191310

 קרן היסוד, דירה 
משופצת, 3 חד', 54 מ', קומה 
1. אזור מתחרד 990,000 דוד 

_____________________________________________)10-10(ארי 054-3191310

 ביאליק 3 חד', פינת אוכל 
מוגדרת קומה 2/2, 56 מ', 

אזור מתחרד 980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(דוד ארי 054-3191310

 ביהודה הנשיא כ-75 
מ"ר מחלות ל-3.5 חד' ק"ק + 
סוכה, משופצת מהיסוד, לל"ד 

1,750,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-11ל(055-2543152

 כל הקודם זוכה, החלה 
מכירת הדירות בבנין 

החדש והיוקרתי שייבנה 
ברח' רבי עקיבא 63. 
דירות 4-5 חד'. שיווק 
בלעדי תיווך אשכנזי 

03-5791770
_____________________________________________)10-11(ישראל 052-5555882

 בקוטלר/ר'עקיבא כ-70 
מ"ר ק"ב משופצת 1,500,000 

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

 באזור יגאל ק"ק 100 מ"ר 
חזית מיידי 1,800,000 ש"ח 
"אפיק-נכסים" 03-5791514

053-3128884)10-10(_____________________________________________

 נדירה! באזור מוהליבר 
במיקום שקט 170 מ"ר 6 
ענקית סלון ענק )במקור 

2 דירות( ק"א חזית 4 כ"א 
מעלית 3,700,000 ש"ח מיידי. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
054-2250000)10-10(_____________________________________________

 באזור העירייה 80 מ"ר 
ק"ג )רעפים( חזית מצב מצויין 

1,450,000 ש"ח. "אפיק-
נכסים" 03-5791514

054-2250000)10-10(_____________________________________________

 באהרונסון 100 מ"ר 
מפוארת + היתר בניה בגג 

ליח"ד + מעלית, 2,200,000 
ש"ח.

_____________________________________________)10-10(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בפנקס דירת-נכה 140 
מ"ר + חצר כ-100 מ"ר + 
חניה, חדשה, 2,500,000 

_____________________________________________)10-10(תיווך-הנדלן 050-4177419

 להשקעה זבוטינסקי דירה 
מחולקת ל-2 יחידות )השיפוץ 

לפני שנתיים( 1,500,000 ש"ח 
גמיש. מס' נכס 6640

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

 קריית הרצוג "פנטהאוז" 
5 חד' + מ. שמש כ-110 
מ"ר מפוארת מ+ מעלית 
1,900,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)10-10(לדיור" 052-5222690

 בהתנאים, דירת-גן, 
70 מ"ר + חצר 70 מ"ר, 
משופת שקטה יפיפיה, 

|מקסימום נדלן"
052-2452820)10-10(_____________________________________________

 בדב גרונר למכירה דירת 
גג + יחידת הורים נפרדת בגג. 

סה"כ 90 מ"ר 1,790,000 
ש"ח. תיווך 054-3355874 

SUPER HOUSE)10-10(_____________________________________________

 באזור ריינס פנטהאוז 
ק"ה + מעלית + גג בטאבו 
+ נוף מיידי 2,600,000 ש"ח 
"אפיק-נכסים" 03-5791514

053-3128884)10-10(_____________________________________________

 פנטהאוז נדיר! 260 
מ"ר בנוי + 90 מ"ר מרפסות 

מושקע! + נוף ק"ה + מעלית 
באזור אבטליון 5,000,000 

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

 בשכון ג' ד. גן מפוארת! 
כ-300 מ"ר 6 חד' ענקית! + 
חצר ענקית 4,300,000 ש"ח 

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

 בלעדי בדב-הוז )פרדס 
כץ( דירת גג 4.5 חד' 200 
מ"ר, מפוארת ומושקעת 
רמה גבוהה ק"ג - חזית 
גג ענק פתוח )עם דירה 

נוספת של 50 מ"ר 
מושכרת ב-3300 ש"ח( + 

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

נכסים-והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 ברח' הצבי, 8 חד' 
דופלקס-גג + מעלית 

"מאגדים" - משה דסקל
050-5926021)10-10(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 6 חד' 
בפ"כ 1,500,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב 054-5500263

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר קומה 
4 מרפסות + סוכה גדולה 

2 כ"א דוד-תיווך
050-4122744)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! באזור ויזניץ 
בעלי מלאכה דופלקס 200 
מ"ר 6 חד'  +יחידה של 3 
חד' 63 מ"ר 4 כ"א ק"ג + 

מעלית +חניה חזית משופצת 
3,100,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! באזור פרל 
דופלקס 6 חד' }3+3{ 

משופצת כחדשה ק"ג חזית + 
חניה ניתנת לחלוקה בקלות 
2,200,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 באזור הרב שך דופלקס 
5 חד' 160 מ"ר ק"ג חזית 

שמורה + היתר לבניה חדר 
נוסף בגג 2,380,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)10-10(פנחסי 03-5799308

 בלעדי באזור העירייה 
דופלקס 6 חד' + יחידת דיור 
מושכרת ק"ג חזית משופצת 

חדשה 2,500,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)10-10(פנחסי 03-5799308

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

ומעלית 2,950,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 5 חד' 
מפואר בקרית הרצוג + 

מעלית 2,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב 054-5500263

 ברחוב האי גאון 
במקום הכי טוב!! 
דופלקס ק"א 100 
מטר, קומה ב' 90 

מטר, מסודרת, ניתן גם 
ליחידות/טאבו משותף 

2,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 ברחוב אחיה השילוני 
באיזור מנחם 3.5 חד', 

ק"ג + אופציה ממשית 
ליחידה של 25 מטר, 

וכן לבניה על הגג )עם 
תוכניות הגשה לעירייה( 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן זכאי 
בוולפסון 5 חד' 120 מ"ר ק"ב 
חזית 3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 באליעזר 4.5 חד' מרווחת, 
מעלית, עורפית אופציה לבניה 

ולחלוקה 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-11ל(054-8412778

 ביהודה הנשיא/לנדא 
- 115 מ"ר 5 חד' + סוכה 
גדולה ק"א - חזית 3 כ"א 
+ 50 מ"ר בקומת קרקע 

2 יחידות דיור חדשות 
ומרוהטות מושכרות 

ב-5,000 ש"ח לחודש 
מיידי, 2,800,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)10-10(_____________________________________________

 במימון, כ-6 חד' מושקעת, 
ק"א חזית, ניתן לחלק בקלות 

ליחידה. 2,400,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(אנג'ן 02-80000-80

 5 חד' 130 מ"ר ברשי 
קומה א' משופצת ויפה תיווך-

BA-יזמות
_____________________________________________)10-10(054-4980159 דורון

 ברחוב חברון/מקובר 
5 חד' גדולה ומשופצת 

קומה א' עם כניסה 
פרטית, קומה א' חזית 
2,400,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בחברון ד. מרווחת 
משופצת מהיסוד קרקע 5 

חד' 130 מ"ר ניתנת לחלוקה. 
2,450,000 ש"ח. 

050-8951323)10-12(_____________________________________________

 5 חד' בשיכון ה' חדשה 
מקבלן מפוארת במיוחד + 

חנייה תת קרקעית 2,800,000 
_____________________________________________)10-13(ש"ח. 050-4124665

 בעובדיה 5 חד' נדירה, 
ק"א  + מעלית, 3 כ"א 
2,450,000 ש"ח. תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)10-10(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,950,000 ש"ח. תיווך-

יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בפוברסקי 5.5 חד' + 
אופציה ממשית ליח"ד, ק"ק 

+ חצר, 2,200,000 ש"ח. 
תיווך-יישוב-הארץ

050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבית יוסף 5 חד' 
מחולקת לדירת 3 חד' ויחידה 
של 2 חד'. מושכרת ב-6,700, 
בניין-חדש. 2,180,000 ש"ח. 

תיווך-יישוב-הארץ -03
050-4999465 8007000)10-10(_____________________________________________

 באשל אברהם כ-5 חד', 
חזיתית, 3 כ"א + אופציה 

2,300,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! באזור באר מים 
חיים 5 חד' 125 מ"ר משופצת 

כחדשה ק"ב + מעלית + 
חניה + אופציה 30 מ"ר כולל 

רצפה ועמודים א. פנחסי 
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 ביגאל אלון משופצת 
+ מעלית וחניה, אפשרות 

הרחבה ל-6 חד'.
052-6210979)10-13(_____________________________________________

 למכירה בגנחובסקי ק"ב 
5 חד' 130 מט' משופצת + 

מרפסות מחיר 1,900,000 
ש"ח. תיווך: 054-2345633 

_____________________________________________)10-10(מיידי!

 באזור בן זכאי/יהודה 
הנשיא 5 חד' ק"א חזית + 
סוכה גדולה + שתי יח"ד 

מושכרות 2,830,000 ש"ח! 
_____________________________________________)10-10("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור עזרא 162 מ"ר 
6 חד' משופצת + יחידה 

מושכרת ק"ב חזית 2,850,000 
ש"ח "אפיק-נכסים"

03-5791514)10-10(_____________________________________________

 בהצבי, 5 ענקית! 
משופצת ק"א חזית + מעלית 
וחניה 2,230,000 ש"ח "אפיק-

_____________________________________________)10-10(נכסים" 053-3128884

לפרסום
03-6162228



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

 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)10-10(_____________________________________________

 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

וילות ובתים

טבריה

4-4.5 חדרים

 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)10-10(_____________________________________________

 בקרית שמואל בק"א 160 
מ"ר + 160 מ"ר גג + אופציה 

לדירה נוספת על הגג + נוף 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(הצבי. 053-3147717

 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)10-10(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 
מאושרת לבניה + יח' דיור 
25 מ"ר + חצר 100 מ"ר 

1,300,000 בלבד. תיווך הצבי. 
053-3147717 04-6716666)10-10(_____________________________________________

 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)10-10(_____________________________________________

 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 
שנים, תיווך הצבי

053-3147717)10-10(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

053-3147717 04-6716666)10-10(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

כח’-ל’ באדר תשע”ט  5/3-7/3/2019

+5 חדרים

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

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

053-3147717)10-10(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

+5 חדרים

ירושלים

 ברמת שלמה כ. פרטית 
5 חד' + נוף + חצר 120 מ"ר 
+ אופציות לל"ת 2,550,000 

_____________________________________________)07-10(ש"ח. 050-4644211

 בחברון/הרב קוק 3 חד' 
מתאים גם לנכה כניסה 
ללא מדרגות, מצד שני 
הדירה בקומה ראשונה 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 בישעיהו 3 חד' 
ק"ק עורפית, מסודרת, 
1,400,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בהרב שך קרוב לחנקין 
2.5 חד' + מרפסת, ק"ק, 

חזית. מיידי 1,200,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 25, בבניין 
חדש, ק"א, 3 חד' ענקית 
75 מ"ר, עורפית, מעלית, 

מרכזי ושקט, כיווני אויר 
צפון דרום. כניסה בניסן 
תשע"ט. מחיר מציאה 
1,500,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג 03-5754412

052-2236671)07-12(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דירת 120 מ"ר + יח' דיור 
30 מ"ר מושכרות יחד 3,500 
ש"ח בקומת קרקע וראשונה 

+ נוף פנורמי לכנרת 770,000 
ש"ח. "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)10-10(_____________________________________________

 בקרית שמואל 130 
מ"ר, ק"ג, ללא, באזור מעולה, 

משופצת חלקית, 770,000 
ש"ח בלבד "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)10-10(_____________________________________________

 מציאת המציאות בק"א, 
בבנין 4 דיירים דירת 130 מ"ר 

+ מרפסת סוכה+ נוף לכנרת 
+ אופציה ליח' דיור של 40 

מ"ר משופצות חלקית מטבח 
וריצוף חדשים 820,000 סופי! 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)10-10(_____________________________________________

 דירה מרווחת 3 חד' ליד 
ביהכ"נ הגדול, 052-7660288 

_____________________________________________)7-10(תיווך.

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

עםחתימות שכנים 
על תוכנית, אפשרות 
לחלוקה. 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בצייטלין 18 דירה 2.5 
חד' + מרפסת גדולה 

קומה 1 1,500,000 ש"ח
_____________________________________________)7-10(054-2600409 שלמה

 דירת 4 חד' עם מרפסת 
גדולה + נוף לכנרת במקום 

מיליון ומאה אלף ש"ח )כ-130 
מ"ר( רק 880,000 ש"ח. 

הקודם זוכה!!! פרטים אצלי 
בפרטי! 04-6716666 

_____________________________________________)10-10(050-7333404, תיווך הצבי

 דירה 93 מ"ר 3 וחצי חד' 
משופצת + מרפסת סוכה 

053-3114218 מחיר 810,000 
_____________________________________________)7-10(ש"ח )אפשרות להשכרה(

 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(_____________________________________________

 בשיכון ה' ב שפירא 
4 חד' גדולים ומשופצים, 
קומה ג' ללא מעלית עם 

חניה 1,650,000 ש"ח 
בטאבו משותף. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 אביי ורבא 4 חד' 90 
מ"ר קומה ב עורפית 

משופצת מהיסוד 
1,850,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בבלעדיות באלישע 3 חד' 
75 מ"ר: בחברון 3 חד' 70 

מ"ר: באשפטיין 3 חד' 70 מ"ר.
_____________________________________________)8-11(אלבה נדלן 050-4141926

 בהמכבים, 3.5 חד', 75 
מ"ר + נוף, במצב מצויין 

ק"ג + אפ' להרחבה 70 מ"ר 
1,395,000 ש"ח.

_____________________________________________)8-11ל(053-3138151

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

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

053-3147717  04-6716666)10-10(_____________________________________________

 במימון קרוב לרמב"ם 2.5 
חד' + סוכה למכירה בדמי 

מפתח 950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-12ל(054-2197868

גבעת שמואל
דופלקסים

4-4.5 חדרים

חריש
 בחריש ללא תיווך - דירת 

גן 5 חד' חדשה 1,490,000 
ש"ח. 050-6692144

050-7272217)9-12(_____________________________________________

דופלקסים

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 
140 מ"ר 3 כ"א 3,250,000 
_____________________________________________)9-13(ש"ח. 054-6600198 לל"ת

 מציאת המציאות!!! 
בק. שמואל, במיקום מעולה 

כ-90 מ"ר, סלון ענק משופצת 
ויפה, גדולה ומרווחת, מוארת 
ומאווררת ,כ"א מעולים + נוף 
מדהים לכינרת בק"ג ללא רק 

650,000 ש"ח סופי תיווך-הצבי 
053-3147717 04-6716666)10-10(_____________________________________________

04-6716666
050-7333404

תיווך הצבי.

4 חד' +מרפסת גדולה 
+נוף לכנרת כ-130 מ"ר
רק 880,000 ש"ח 

בטבריה - חדשה מהקבלן

4-4.5 חדרים
 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(_____________________________________________

 ברח' הרצוג/טבריה 4 
חד' מרווחים ומשופצים 

3 כ"א קומה ב, חזית 
1,800,000 בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא ר"ג, 4.5 
חד' קומה ראשונה, משופצת 

+ חניה 3 כ"א, 2,100,000 
_____________________________________________)07-10ל(ש"ח 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(_____________________________________________

 באזור הרצוג 4 חד' 95 
מ"ר מחולקת ל-3 יחידה 

מושכרת משופצת כחדשה 
ק"ג + א. בגג בטון חתימות 
שכנים 1,870,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)10-10(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בהשלושה 4 חד' 
100 מ"ר גדולה ק"א משופצת 

חדשה + סוכה גדולה 
2,040,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 באזור בן זכאי אנילביץ 
4 חד' + מ. שמש ק"א חזית 

חדשה + חניה 2,300,000 
ש"ח גמיש. א. פנחסי

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים 
קרוב לר"ע בבנין חדש 

4 חד' מחולקת ל-2 
דירות גדולות מושכרות 

ק"ג חזית + מעלית 
מידי 1,750,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בלעדי למכירה בפדרמן 
)גני הזית( בבנין חדש 

ומפואר 4.5 חד' מושקעת 
ברנה גבוהה קומה 5 

חדית נוף מדהים + סוכה 
מעלית 1,930,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)10-10(_____________________________________________

 למכירה דירה אחרונה 4 
חד' ברח' זבוטינסקי, מקבלן, 

ק"ק, איכלוס מיידי. 
_____________________________________________)10-11ל(03-5785777

 בשיכון ג' שד' רמז דירת 
4.5 חד' ק"א איכלוס עוד 10 

חודשים, יחידת הורים, מרפסת 
גדולה, 2,250,000 ש"ח אלבה 

_____________________________________________)10-10(נדל"ן 054-8446671

 ביהודה הלוי, 4 חד' 
מרווחת במצב מעולה, אופציה 

ל-60 מ"ר, 2,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(תיווך אנג'ן 02-80000-80

 בפרל, 4 חד' מפוארת, 
עם פוטנציאל לחדר חמישי 

1,850,000 גמיש. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)10-10(_____________________________________________

 א. אברבנאל 4.5 חד' 
כ-97 מ"ר "מפוארת" + 

חניה/מקורה + מעלית + 
א. להרחבה 1,780,000 ש"ח 

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

 לזיריזים!! א. יונתן 4 חד' 
כ-90 מ"ר 3 כ"א א. להרחבה 
כ-38 מ"ר 1,440,000 "תיווך-
_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי ב"ב 4 חד' 
כ-9 מ"ר קומה-א' משופצת 

+ א. כ- 38 בצד + סוכה 
1,470,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)10-10(לדיור" 052-5222690

 קריית הרצוג 4.5 חד' 
כ-90 מ"ר משופצת + י. בטון- 

20 מ"ר + מחסן 1,640,000 
גמיש. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 מציאה!! א. סוקולוב כ-4 
חד' כ-75 מ"ר ק"ג משופצת 
א. גג-בטון 1,570,000 "תיווך-
_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

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

חניה 1,450,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)10-10(לדיור" 052-5222690

 א. ברוט חדשה!! 4 חד' 
+ מ. שמש כ-89 מ"ר 3 כ"א 

קומת קרקע 1,590,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 א. נויפלד 4 חד' 40+90 
מרפסת מעטפת - 40 מ' 

ס"ה- 170 מ"ר שמורה 
1,780,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)10-10(לדיור" 052-5222690

 ירד המחיר!!! בבניימין-
אברהם 4.5 חד' ק"א חזית 
כ-80 מ"ר 1,390,000 נדל"ן-

_____________________________________________)10-10(הקריה" 050-3000121

 4 חד' באפשטיין ק"ב 
ברמה גבוהה 115 מ"ר תיווך-

BA-יזמות
_____________________________________________)10-10(054-4980159 דורון

 באליהו הנביא 4 חד' 95 
מ"ר ק"ב ואחרונה 2,050,000 

ש"ח בלעדי תיווך עוצמה 
052-7113508)10-10(_____________________________________________

 בפנקס דירה ענקית + 
אופציית בניה בגג, מעלית 

2,200,000 תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

2,100,000 תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

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

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

050-4999465)10-10(_____________________________________________

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

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

052-3344721)10-10(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' מפוארת, 
בניין חדש 1,740,000 ש"ח. 

תיווך-יישוב-הארץ -03
050-4999465 8007000)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! ברמב"ם 4 חד' 
ענקית ומרווחת 2,000,000 

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בטבריה 3 חד' ק"ב 
ואחרונה, 3 כ"א 1,450,000 

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 4 חד' 
משופצים ק"ב, כדאי 

לראות! "אביחי-מתווכים" 
03-5701010)10-10(_____________________________________________

 הזדמנות בשטרסר!! 
כ-4 חד' 95 מ"ר ק"א-

מעלית 3 כ"א משופצת 
אופציה מ. כהן-נכסים 

052-7684074)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר קומה 
4 מרפסות + סוכה גדולה 

2 כ"א דוד-תיווך
050-4122744)10-10(_____________________________________________

 באזור חתם סופר 4 
חד' ק"ג חזית + נוף ואויר + 
היתרי בניה 60 מ"ר בגג בטון 
א. חלוקה 2,350,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10("אפיק-נכסים" 054-2250000

 באזור השלשה בבניין 
חדש 4.5 חד' 112 מ"ר סלון 

ומטבח גדולים מפוארת 
ק"5 + מעלית חזית }ניתן 

לקנות + 2 משרדים למטה{ 
2,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 באזור העירייה 4 חד' 
100 מ"ר משופצת כחדשה 

ק"ג א. בגג כולל היתרים של 
58 מ"ר + היתר למעלית ניתן 

לעשות יחידות חזית מעלית 
בבניה 2,190,000 ש"ח גמיש. 

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

 ברח' מהרשל דירת 4 
חד' בקומה 5 אחרונה בבנין 
_____________________________________________)10-11ל(ואיכלוס לפסח. 03-5785777

 ברבי עקיבא קרוב 
לישיעיהו 3.5 חד' 80 

מ"ר שמורה ומטופחת 
חזית ק"א כניסה מיידית 
1,600,000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 מחיר מציאה! בחנקין, 
3.5 חד' מרווחת ושמורה 

1,500,000 בלבד. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)10-10(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 3 חד' 87 
מ"ר שמורה מאוד! 1,750,000 

גמיש. תיווך אנג'ן
02-80000-80)10-10(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, 3 חד' 
משופצת + יח"ד מושכרת 

1,860,000 ש"ח. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)10-10(_____________________________________________

 ברד"ק כ-3 חד' שמורה + 
אופציה בצד ובגג, 1,580,000 

גמיש. תיווך אנג'ן
02-80000-80)10-10(_____________________________________________

 ברח' המכבים, 3 חד' 
שמורה, אופציה ל-70 מ"ר 

1,390,000 ש"ח. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)10-10(_____________________________________________

 א. יהושע 3 חד' כ-73 
מ"ר ק"א משופצת + סוכה 

1,520,000 ש"ח. א. להרחבה 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 מציאה! א. חברון, 3, 
כ-73 מ"ר )נ. להפוך ל-4( 

קומה-ב' + א. להרחבה מ. 
חלקית "תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 באמצע בניה באזור 
נורדאו 3 חד גדולים 1,350,000 

ש"ח )הון עצמי גבוה( 
053-3128884)10-10(_____________________________________________

 ביהושע ק"ק כ-3 ח' 
כ. פרטית 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בלעדי! באזור העיריה 
מיקום מעולה 3 חד' 70 מ"ר 
ק"2.5 אחרונה א. בגג כולל 
היתרים 52 מ"ר משופצת 
חזית פונה לנוף + חניה 

1,700,000 ש"ח . א. פנחסי 
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בחברון 3 חד' 70 מ"ר 
ק"ב אחרונה א. בגג 3 כ"א 

משופצת חלקית 1,550,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 ברב קוק 3 חד' 75  מ"ר 
ק"ב חזית משופצת + סוכה 
1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 נדירה!! א. שלמה בן 
יוסף, 3, כ-62 מ"ר קומה-ב' 

"מ. מהיסוד" + מחסן א. כ-45 
מ"ר 1,350,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

 א. גניחובסקי 3 חד' כ-66 
מ"ר קומה-א' + יציקת-בטון 

42 מ"ר 1,350,000 "תיווך-
_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. המכבים 3.5 
חד' כ-70 מ"ר ק"ג משופצת 

א. להרחבה 1,340,000 "תיווך-
_____________________________________________)10-10(משגב-לדיור" 052-5222690

 א. רש"י כ-50 מ"ר כ-3 
חד' ק"ב ואחרונה "א. לפינוי-
בינוי" )4 דיירים( 1,420,000 

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

 נדירההה!! א. קובלסקי 3 
חד' כ-65 מ"ר ק"ב משופצת 
ב. מטופח כ-60 א. להרחבה 

1,410,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)10-10(לדיור" 052-5222690

 בלעדי סומך 3 חד' 65 
מ"ר קומה ד' גג בטון כניסה 

מיידית 1,300,000 ש"ח.
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 בפלמ"ח 3.5 חד' ק"א 
חזית כ-70 מ"ר מתוחזקת 

ויפה 1,380,000 נדל"ן-הקריה 
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן-בר 
סיני + ליווי-בנקאי! דירות 3 

חד' החל מ-1,550,000 ש"ח. 
תיווך-יישוב-הארץ

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

 מציאה! ברבי-עקיבא 3.5 
חד' ענקית ק"א 1,650,000 

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 במימון 3 חד' משופצת, 
ק"א 1,480,000 ש"ח. תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)10-10(_____________________________________________

 בבנייה בנורדאו 3 חד' 
מרווחות 1,350,000 ש"ח. 

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' ברב שך 
משופצת + אופצייה לחדר 

וסוכה קומה בק 1,630,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב

054-5500263)10-10(_____________________________________________

 חדש! בסימטת רחל! 
2.5 חד', ק"א, חזית 

+ התרים ביד! בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)10-10(_____________________________________________

 מציאת השנה!!! 
בנורדאו 3.5 חד' ק"ג-
מעלית, 3 כ"א, סוכה 
וחניה מ. כהן-נכסים 

052-7684074)10-10(_____________________________________________

 בגניחובסקי 60 מ"ר 3 
חד' + חזית ק"ב אופציה 

ל+ 80 מ"ר משופצת 
לל"ת 1,550,000 ש"ח. 

058-3279569)10-13(_____________________________________________

 למכירה מציאה ברחוב 
בירינבוים 3.5 חד' ק"א 75 מ"ר 
המחיר 1,500,000 ש"ח אלבה 

_____________________________________________)10-10(נדל"ן 054-8446671

 מציאה!! ברחוב 
האדמור מקוצק 3 חד' 70 
מ"ר עם מעלית, עורפית. 

1,600,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב. 03-5797756 

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות! ברב קוק 
השקט! 3.5 חד' קומה ב' 

משופצת מהיסוד + סוכה + 
_____________________________________________)7-10ל(חניה + תיווך 052-7683068

 לזריזים!! א. הנגב כ-2.5 
חד' כ-58 מ"ר קומה-א' 

שמורה א. לסוכה 1,210,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 בלעדי ז'בוטינסקי צד בני 
ברק )חזית( 2.5 חד' 55 מ"ר 
קומה ג' ואחרומה גג רעפים 

1,210,000 ש"ח.
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 זבוטינסקי 2.5 חד' קומה 
א' עורפי מסודרת 1,290,000 

גמיש. 077-2050410
050-5750880

_____________________________________________)10-10(אורי תיווך אדוארד

 דופלקס גג ברמת הדר 
200 מ"ר ק"5 "מאגדים" - 
_____________________________________________)10-10(משה דסקל 050-5926021

+5 חדרים
 ברמת הדר 6 חד' + 

מעלית + 2 חניות + מחסן 
מיידית "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)10-10(דסקל 050-5926021

 4 חד' יוני נתניהו רמת הדר 
ק"5 "מאגדים" - משה דסקל 

050-5926021)10-10(_____________________________________________

וילות ובתים
 בשיכון א' קרוב לכנרת דו 

משפחתי 80 מטר + יחידת 
דיור + גינה דורש שיפוץ 

RE/MAX .650,000 גמיש
_____________________________________________)10-10(עינב 050-244-244-6

 למכירה בקרית שמואל 
דירת 3 חד' 80 מטר קומה 2 

RE/MAX מסודרת 580 גמיש
_____________________________________________)10-10(עינב 050-244-244-6

 למכירה בשיכון א' דירת 
3 חד' + מרפסת + גינה 

מושכרת ב-1700 ש"ח קומה 
RE/ .ראשונה 460,000 ש"ח
_____________________________________________)MAX)10-10 עינב 050-244-244-6

 מציאה! בר' עקיבא 3 חד' 
מושכרת, רק ב-400 אלף 

_____________________________________________)10-13(ש"ח. 052-7166043

 למכירה קוטג' 4.5 חד' + 
מחסן. 900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-11ל(054-4404144 054-9294814

ירוחם

 דירה חומה השלישית 
80 מ"ר מחולקת ל-3 דירות 

מתאים לרציניים בלבד שכירות 
8,400 ש"ח. 1,700,000 

קרקע. BB תיווך נכסים ונדל"ן 
054-7997077)10-10(_____________________________________________

 בקו נקי 100 מ"ר מקום 
מרכזי מאוד. עלות: 2,250,000 
ש"ח קרקע. BB תיווך נכסים 

_____________________________________________)10-10(ונדל"ן 054-7997077

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

בזרחי. 3,520,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-571-3375

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

גישה-נוחה. 4,400,000 ש"ח! 
_____________________________________________)10-10(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ייחודית דופלקס 
מחולקת לשתי דירות נפרדות 

150 מ"ק כניסות נפרדות 
עלות 2,050,000 ש"ח. 

תיווך נכסים ונדל"ן 
054-7997077)10-10(_____________________________________________

מנהלת עזבון - חוה וייס )ציק( עו”ד 
רח’ השלושה בני ברק 

מייל w0584101111@gmail.com | פקס 03-5799916 

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירה בת 3 חדרים בק”א, רח’ 
טרומפלדור 38 פינת פינסקר תל אביב, הידועה כגוש 6911 חלקה 

162/8 בשטח 74.33 מ”ר, מרפסת לא מקורה בשטח 4.55 מ”ר, 
חניה תת קרקעית בשטח 16.5 מ”ר. 

2. הדירה תימכר במצבה הנוכחי AS IS ועל המציע לבדוק ולברר 
בעצמו ועל אחריותו הן בפועל והן במשרדי הרשויות המוסמכות 

את כל הפרטים המשפטיים, התכנוניים, הנדסאים והפיזיים 
הנוגעים לנכס וכל מידע אחר.

3. את ההצעות יש להגיש לח”מ עד לתאריך 10.4.19 .
4. הזמנה זו אינה כפופה לדיני המכרזים, אין הח”מ מתחייבת לקבל 

את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהיא והח”מ רשאית 
לחזור בה מהזמנה זו ו/או לשנותה ו/או להאריך את המועד. הח”מ 
רשאית לנהל ו/או לערוך התמחרות ו/או מו”מ בין מציעים שונים 

והכל בדרך שתמצא לנכון.
5. הח”מ ו/או הבעלים לא ישלמו דמי תיווך.

6. המכר כפוף לאישור ביהמ”ש לענייני משפחה בתל אביב. 
7. לפרטים נוספים ותיאום ביקור בנכס יש לפנות אל הח”מ.

הזמנה להציע הצעות 
לרכישת דירה בלב תל אביב
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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(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

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(_____________________________________________

מגרשים

חנויות

 להשכרה בב"ב ר' עקיבא 
חנות, משופצת שירותים 

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

054-8057736
_____________________________________________)51-10ל(

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

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

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

גבעת שמואל

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

היום והשכר בעז"ה. 
050-4105896)3-28(_____________________________________________

צפת

טל': 052-2715166
053-5234486

מגרשים לוילה בירוחם
זמין לבניה

מ-250 עד 270 מ"ר
רק 260,000 ש"ח
אופציה בנוי 980,000 ש"ח

 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(_____________________________________________

דופלקסים

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

_____________________________________________)4-11(מידי 052-3632080

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברח' מנחם 4 חד' ק"ב 
חזית 3 כ"א עם מעלית 
5,000 ש"ח, פינוי 1/4 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 ברח' יוסי 4.5 חד' ק"ק 
משופצת חזית 4,900 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

+5 חדרים

 בהרצל 93, 4 חד' 
קומה 5 + מעלית, דירה 
חדשה 4,800 ש"ח. ללא 

תיווך. איילה 
050-5586335)5-12(_____________________________________________

 ברחוב יהושע, גן העיר 
4 חד', קומה 5 + מעלית, 
5,300 ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 במנחם בגין, מציאה 
בלב מתחם ירוק. 3 חד' 
שמורה ומטופחת ק"א 

3,800 ש"ח. 
_____________________________________________)6-10ל(054-3974870

 בישעיהו, 2 חדרי שינה 
+ סלון ומטבח משופצת, 

מאווררת, מרוהטת 35 
מ"ר ק"ג ללא 2,500 ש"ח 

_____________________________________________)6-10ל(ללא תיווך 052-7612989

 2 חד' בבנימין אברהם 
4, חדשה ומפוארת במיוחד, 

מרוהטת + סוכה, מיידי.
052-7691171)6-10(_____________________________________________

 להשכרה מיידית- 
בכהנמן, מיקום מרכזי, 

חזית 60 מ"ר מוארת, מזגן, 
_____________________________________________)6-10ל(שירותים.03-5709011

 הגיע הזמן להוציא את 
הכסף מהבוידם! ביבניאל 
- דונם למכירה 900 מ"ר 

מהישוב, 40 אלף ש"ח בלבד 
לחצי דונם )במושה( צפוי לפי 

12 שיופשר "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)10-10(_____________________________________________

 בכפר תבור דונם חקלאי 
למכירה באזור שיופשר בטווח 
הקרוב באזור מעולה 250,000 

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)10-10(_____________________________________________

 במרום הגליל 7 דונם 
חקלאי למכירה 70,000 ש"ח 

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)10-10(_____________________________________________

 בצפת 3 חד' משופצת, 
2 מזגנים ק"א, כניסה נפרדת, 

כניסה מיידית. א. להשכרה 
_____________________________________________)07-14(לטווח ארוך 054-3377431

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

2-2.5 חדרים

 בלוד בדוד המלך ק"4 
בלי מעלית, בבניין איכותי 
מחולקת ל-2 דירות כולל 

ריהוט מכניסה 4000 
ש"ח בחודש 950,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בויז'ניץ/דמשק אליעזר 
אולם כ-50 מ"ר חדש. מיידי 

למטרה שקטה בלבד! 
_____________________________________________)7-10ל(054-5634160

 להשכרה חנות ברח' 
סוקולוב בב"ב לפלאפל כולל 

ציוד או לכל מטרה. 
_____________________________________________)7-10ל(052-6357770

 להשכרה בפ"ת חדר 
לקליניקה/משרד. 12 מ"ר 
ק"ק, ממוזג 4,500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-10ל(052-7282803

077-4030877

בואו להיות שותפים
 בפטנט מהפכני

 בשלבים סופיים!

השקעה 
שווה במיוחד

 4 חד' חדשה בקריית 
הרצוג רח' נדוני בגדד. 

ק"3 עם מעלית. חזיתית, 
ממוזגת כולל יח' הורים. 
לכניסה מיידית. 4,850 

_____________________________________________)8-11(ש"ח. 052-7610171

 ברבי יוסי, 4 חד' מרוהטת, 
ק"א + 2 מרפסות, 4,500 
ש"ח. מיידי.050-2808555 

_____________________________________________)8-11(אריה

 באיזור שיכון ה', 4 חד' 
גדולה, מרווחת ויפה מרפסות, 

חזית 5,500 ש"ח.
_____________________________________________)6-10ל(050-3329999

 ברב קוק השקט 3 חד' 
90 מ"ר, קומה ב', חזית, 

מסודרת ללא מעלית, 
4,300 ש"ח. פינוי 1/4 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
ברב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 במימון/אבן גבירול 3 
חד', חדשה, ק"ד, ללא, ריהוט 
מלא מרפסת סוכה, ממוזגת 
_____________________________________________)8-11(מסורגת ויפה. 052-7644397

1-1.5 חדרים

 בטרומפלדור קומה א' 2.5 
חד' מרפסות ארונות 3 כיווני 

_____________________________________________)8-11(אויר לל"ת. 054-5817885

 דרושה דירת לל"ת במחיר 
2,000,000 ש"ח.

_____________________________________________)8-8ח(050-6651365

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים, 

החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 
מושכרות כעת. 050-5766979 

_____________________________________________)8-10(נתי המתווך לציבור הדתי. 

 למיזם אטרקטיבי ומתקדם 
משקיעים/שותפים צפויים 

רווחים גדולים במיוחד. 
077-4030877)8-11(_____________________________________________

 ביבניאל 12 דונם חקלאי 
למכירה 900 מ"ר מהישוב 
הערכת שמאי לפי 60,000 
ש"ח לדונם 50,000 ש"ח 

לדונם בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)10-10(_____________________________________________

קריית אתא

+5 חדרים

 בפינסקר קומה ראשונה 
משופצת קרוב למרכז לל"ת 

050-4110668 780,000)8-11(_____________________________________________

רכסים
 דו משפחתי 500 מ"ר 

שטח בנוי - 120 מ"ר 5 חד' + 
יח"ד 55 מטר 2 חד' + חצר, 

_____________________________________________)8-11(כ. נפרדות. 052-9593338

 בהרצל 4 חד' חזית, 
שמורה, מיידי. 4,200 גמיש 
_____________________________________________)9-10ל(בנין מתחרד. 050-2281030

 בשיכון ו' רח' ביריה 3 חד' 
ק"ק ממוזגת משופצת, מיידי 

_____________________________________________)9-10ל(3,500 ש"ח. 053-2795656

 בעוזיאל דירת מינוס אחד 
+ חלונות 3 דחד' חדשה 

ומשופצת סטנדארט גבוה 
וממוזגת + מעלי דו"ש 3,500 

_____________________________________________)9-12(ש"ח גמיש. 052-7671305

 בישעיהו חדשה, יפה 
שקטה ומרוהטת כניסה 
פרטית חצי קומה - מיידי.

_____________________________________________)9-14ל(052-7681871

 בהרב שך ציטלין בנין 
חדש 1.5 חד' קומה א' 

מרוהטת גנרטור 2,200 ש"ח. 
_____________________________________________)9-12ל(054-8523118

4-4.5 חדרים
 בפרישמן, 4 חד', סלון 

ענק, מאווררת וממוזגת בנין 
שקט ונקי, ק"ד, חזית + 

_____________________________________________)9-11(מעלית + חניה. 054-4797080

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

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 050-6651365

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

החל מ- 50,000 יורו תשואה 
כ-10% 03-3761260

_____________________________________________)9-11(וואצפ- 35799670210

 בירושלים ברב שפע 
32 מ"ר + 32 מ"ר גלריה 

מיקום מושלם
052-7184181)9-10(_____________________________________________

 בירושלים ברח' שמגר 
בכדורי 100-250 מטר 

180 ש"ח למטר )גמיש 
_____________________________________________)9-10(לרציניים( 052-7184181

 בירושלים בתנובה 
34-100 מ"ר חזית

052-7184181)9-10(_____________________________________________

 בירושלים למכירה/
השכרה, במיקום מרכזי, קרוב 

לתחנה מרכזית, 370 מ"ר, 
ק"ק, למגוון מטרות.

050-5758688)9-10(_____________________________________________

 להשכרה/למכירה מחסן 
בגודל חדר וחצי בגני גאולה 

_____________________________________________)9-12(לל"ת 052-7604773

אולמות

פתח תקווה

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 2 חד' בנווה יעקב, דרומית 
+ תב"ע מאושרת לבניית 50 

מ"ר בגג + סוכה. לל"ת
_____________________________________________)6-10ל(053-3168883 054-8483831

 ברמת שלמה כ. פרטית 
5 חד' + נוף + חצר 120 מ"ר 
+ אופציות לל"ת 2,550,000 

_____________________________________________)7-10(ש"ח. 050-4644211

 ברמות רח' צונדק, קרקע, 
מוארת א. הרחבה כניסה 
פרטית לל"ת. 1,770,000 
_____________________________________________)7-10(גמיש. 054-4260779 רונן.

וילות ובתים
 דו משפחתי 7 חד' בבת 

גנים 330 מ"ר ברוטו, 3 קומות 
+ גינה 100 מ"ר 4,900,000 

_____________________________________________)7-14ל(ש"ח. 052-7466172

 ברמות ב', דופלקס 5.5 
חד', יח' הורים, 2 מרפסות 
סוכה, נוף מדהים + חניה 

_____________________________________________)8-11ל(ומחסן. 050-5065710

 ברח' חנה 3.5 חד', ק"א 2 
מרפסות )67 מ"ר ארנונה( + 
זכויות בנייה 21 מ"ר, כיוונים. 

_____________________________________________)8-12ל(050-6200382

נתיבות
 3.5 חד', 75 מ"ר, 

משופצת לחלוטין, ק"ד בלי 
עמודים מושכרת לשנה, צ'קים 

מראש 650,000 ש"ח.
_____________________________________________)8-11ל(050-7589696

 בכפר אברהם 3 חד' 
חדשה + 25 מ"ר חצר, בניין 
בוטיק מושקעת. 1,635,000 

לל"ת. 054-5254165
03-6039595)8-11(_____________________________________________

 בהזדמנות פנטהואז חדש 
ב-93 5 חד' 2,300,000 ש"ח. 

052-3330965)10-11(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בבלפור 3.5 חד' מרווחת 

עורפית מושקעת 2 כיורים 
קומה 2 ללא. חניה מקורה. 

054-8192007)6-10(_____________________________________________

 בכפר אברהם -
ברב אונטרמן 3 חד', יפה,
משופצת חלקית + סוכה,

_____________________________________________)7-10ל(לכיוון הפארק. 054-6303990

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

עם פרגולה וכניסה פרטית 
ללא תיווך 730,000 ש"ח. 

052-7169562)1-24(_____________________________________________

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

כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 לל"ת. 

053-3166586)9-16(_____________________________________________

2-2.5 חדרים  ברמות ג': 5 חד' 
משופצת )100 מ"ר נטו( 

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

2,120,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-571-3375

 בזכרון יעקב קומה 
-2 מחולקת 5 חד' 105 מ"ר 
+ מרפסת סוכה 2,300,000 

ש"ח. תיווך נכסים ונדל"ן 
054-7997077)10-10(_____________________________________________

 בעץ הדר 5 חד' 100 
מ"ר קומה 1 לא משופצת 
1,700,000 ש"ח. לרציניים 
בלבד. תיווך נכסים ונדל"ן 

054-7997077)10-10(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד' )100 
מ"ר נטו( בבניין יוקרתי חדש, 

2 מרפסות, נוף מהמם. 
2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-571-3375

 בעץ הדר 4 חד' 90 מ"ר 
שזופת שמש קומה 1 מרפסת 
סוכה 1,800,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(נכסים ונדל"ן 054-7997077

 בסורוצקין 4 חד' 85 מ"ר 
קומה 2 3 כ"א 2,450,000 

ש"ח. תיווך נכסים ונדל"ן 
054-7997077)10-10(_____________________________________________

 מעגלי הרים לויין 4 חד' 
100 מ"ר קומה 4 אופציות 

הרחבה 2,500,000 תיווך 
_____________________________________________)10-10(נכסים ונדל"ן 054-7997077

 שמואל הנביא קומה 
4 דירה 108 מ"ר מחולקת 

2,350,000 ש"ח. תיווך נכסים 
_____________________________________________)10-10(ונדל"ן 054-7997077

 ברמות א': 3 חד' )57 
מ"ר נטו( + מרפסת סוכה 
+ ת.ב.ע. להוסיף 24 מ"ר 
ומרפסת, ק"ב. 1,450,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-571-3375)10-10(_____________________________________________

 בארץ חפץ 3 חד' 70 מ"ר 
מרפסת סוכה קומת קרקע 
אופציות הרחבה 1,650,000 

ש"ח. מקום מרכזי. תיווך 
_____________________________________________)10-10(נכסים ונדל"ן 054-7997077

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

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

_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-571-3375

 מלאכי ישראל שנלר דירה 
2 חד' דירה חדשה 2,250,000 

ש"ח. עם ריהוט מלא. תיווך 
_____________________________________________)10-10(נכסים ונדל"ן 054-7997077

 במאה שערים על הכביש 
50 מ"ר 2 חד' לא משופצת 

1,400,000 ש"ח. תיווך נכסים 
_____________________________________________)10-10(ונדל"ן 054-7997077

עמנואל

 מציאה! במרכז עמנואל! 
דירה ענקית 150 מטר, 
מחולקת לשתי דירות, 

משופצות מהיסוד, מושכרת 
ב-3000 ש"ח. 880,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 פרויקט נווה-אור דירות 
3/4/5 חדרים 97-119 מ"ר 

עם אופציות החל מ-640,000 
ש"ח. אלבה-נדל"ן

054-8446671)10-10(_____________________________________________

וילות ובתים
 קוטג' חדש 4 חד' עם 

אופציות עם גיה ענקית ועם 
אופציה ענקית רמה גבוהה 
950,000 ש"ח אלבה-נדל"ן 

054-8446671)10-10(_____________________________________________

 אתר רבקה דירת 4 חד' 
ק"ג מטבח חדש, נוף מדהים, 

520,000 ש"ח אלבה-נדל"ן 
054-8446671)10-10(_____________________________________________

 מדורגים שורה שלישית 
עם משכנתא 4 חד' זקוקה 

לשיפוץ ק"ב 420,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(אלבה-נדל"ן 054-8446671

4-4.5 חדרים

 בפיקה 4+1 עם גג 
מרפסת סוכה מעלית שבת 
_____________________________________________)10-10(חניה מעמד 052-2948691

 בהדר גנים! רח' החליל 
דו משפחתי מפואר ביותר 

180/180 מ"ר 7 חד' - 
3,300,000 ש"ח. 

050-4811122)10-10(_____________________________________________

 באורלנסקי/אחד העם 
5 חד' + מעלית + חניה - 3 

שירותים. מיזוג מרכזי + 
אישי. מושקעת מאוד! רק 

1,690,000 ש"ח.
050-4811122)10-10(_____________________________________________

 באלתר מיהוד/בן יהודה 
4 ח' + מעלית + חניה - בנין 

בן 5 דירות בלבד. 4 כ"א 
מלאים!! יחידת הורים - רק 

1,690,000 ש"ח. 
050-4811122)10-10(_____________________________________________

 בהדר גנים - יהודה הנשיא 
4 חד' + מעלית שבת + 

מרפסת סוכה מסודרת ויפה 
רק 1,550,000 ש"ח. 

050-4811122)10-10(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" ביהלום 
9, דירת 4 חד', 105 מ"ר, 

מרווחת וגדולה, בניין לאחר 
תמ"א, מ"ש, ממ"ד, יח' הורים. 

_____________________________________________)10-10(אלעד משמור 054-6000498

 בדף היומי, 3.5 חד' ק"א 
מסודרת ממוזגת - 3 כ"א כ-90 

מ"ר מיידית!! רק 1,290,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח.  סגירה!! 050-4811122

 מציאה! במרכז השקט! 
3.5 חד' }+ מעלית + חניה 

כ-90 מ"ר רק 1,330,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח. 050-4811122

 במוהליבר/ההסתדרות 3 
חד' - שירותים כפולים - ק"ב. 

רק 1,125,000 ש"ח.
 050-4811122)10-10(_____________________________________________

 חייבת להימכר בעמישב 
צמוד לגני הדר דירת 3 חד' 

 FOX מתוקה ונעימה למגורים
_____________________________________________)10-10(נדל"ן 050-6925400

 במרכז השקט! 2.5 חד' 
ק"ק מסודרת מאוד - מיידית! 

רק 1,190,000 ש"ח. 
050-4811122)10-10(_____________________________________________

 ברוטשילד/קק"ל 2 חד' + 
הול כ- 50 מ"ר מסודרת ויפה - 
)אפשרות פינוי ביוני( מיידית!! 

רק 1,070,000 ש"ח. 
050-4811122)10-10(_____________________________________________

 2 חד' בעמישב קומה 
שניה 1,070,000 ש"ח. 

052-2948691)10-10(_____________________________________________

 בעיר העתיקה )האר"י( 3 
יחידות נופש, להשכרה לטווח 
ארוך/למכירה. 052-8484726 

052-5844040)10-35(_____________________________________________

 תיווך דרושים שוכרים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ 

מיידי. לדירות יפות ומרוהטות. 
מחירים טובים 03-5444815

_____________________________________________)10-10(052-3611973 יוסף

 בפנקס 16 פנטהאוז 5 
חד' קומה 2, 155 מ"ר + 40 

מ"ר מרפסת, חדשה מהקבלן, 
מפוארת ביותר, 7500 ש"ח. 

050-6428960)10-14(_____________________________________________

 באנילביץ בבניין חדש 6 
חד' 150 מ"ר קומה שלמה 
+ מעלית + חניה + מחסן 

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

 בלעדי בפנקס בבנין 
בוטיק וחדש 4 חד' 

קומת קרקע + חצר 
קטנה מיידי 7000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)10-10(_____________________________________________

 3 חד', בסמטת רחל, 
קומה א', חזית פתוחהה, 

משופצת מהיסוד 
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)10-10(_____________________________________________

 דירה 3 חד' בזבוטינסקי 
בני ברק גדולה עם מרפסות 

מרוהטת חלקית מיידי. 
050-8447574)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 3 
חד' מושקעת במיוחד 

+ סוכה גדולה חזית 
נוף מדהים ק"ה 

כניסה מיידית 4000 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא/קרוה 
ליהודית בבנין חדש 3 
חד' + מרפסת שמש 

גדולה חצי קומה לעלות 
מתאימה גם לנכה 

ממוזגת מיידית 4,700 
ש"ח גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 הזדמנות השבוע!! 
בירושלים כ-3 חד' ק"ב 65 
מ"ר מושלמת 3600 נדל"ן-

_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

 הקודם זוכה! באבן 
גבירול! 3 חד', ק"ק 

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

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 2 
חד' מושקעת במיוחד 

נוף מדהים ק"ה 
כניסה מיידית 3300 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 ברב קוק קרוב לרבי 
יוסי 2 חד' גדולה 40 מ"ר 

קומת קרקע מוגבהת 
משופצת מרוהטת מיידת 

2,900 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בפלמ"ח 2.5 חד' ק"ב 
55 מ"ר משופצת חלקית 
2,400 גמיש. נדל"ן-הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 מוהליבר 2.5 חד' קומה 
ראשונה 60 מ"ר + 2 מרפסות, 

בערב בלבד.
03-5327234)8-12(_____________________________________________

 באדמור שאץ 2 חד' 
חדשה, מרוהטת וממוזגת 
קומת קרקע 2,500 ש"ח. 

_____________________________________________)9-12ל(050-7381120

 יחידת דיור 2 חד' חדשה 
מאובזרת וממוזגת ברח' בן 

_____________________________________________)9-10ל(עזאי 052-7113110

 יחידה חדשה 2 חד' 25 
מטר בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5, מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

חשמל, דו"ש, לזוג צעיר. 
3000 ש"ח גמיש. 

052-7610171)9-12(_____________________________________________

 יחידת דיור מרוהטת 
וממוזגת בחנקין, לזוג צעיר 
מסוף אדר. 052-7650633

_____________________________________________)10-13ל(054-8432995

 ברח' ירושלים יחידת דיור 
לזוג, קומה אחרונה, מרוהטת 
וממוסגת, מיידי. 2,500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-11ל(052-5560284

 בבארי לזו"צ 2 חד' כ-40 
מטר משופצת, מרוהטת, 
ממוזגת, כיורים כפולים, 
_____________________________________________)10-10(אמבטיה. 054-4797080

 4 חד' בטרומפלדור ק"2 
עם גינה. "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)10-10(דסקל 050-5926021

ירושלים
 מרום ירושלים שנדלר 65 
מ"ר 6,500 ש"ח. מרוהט מלא. 

תיווך נכסים ונדל"ן 
054-7997077)10-10(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 מרום ירושלים שנדלר 2 
חד' 45 מ"ר מרוהטת בנין 
חדש בלב ירושלים 4,500 
ש"ח. תיווך נכסים ונדל"ן 

054-7997077)10-10(_____________________________________________

 ברח' כץ דופלקס-גג 6.5 
חד' מיידית "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)10-10(דסקל 050-5926021

 להשכרה בבני ברק במרכז 
ר"ע חנות ענקית, ק"א, 2 
חזיתות. תיווך-יישוב-הארץ

050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 למכירה בטבריה קרוב 
לרב קוק בניין 600 מטר 3 

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

RE/ .רצינית. אופציה להשכרה
_____________________________________________)MAX)10-10 עינב 050-244-244-6

 מחפש משקיע להדפסת 
ספר יחודי לגיוס כספים 

באנגלית, עם הוראות בעברית 
_____________________________________________)10-11ל(02-5323010

 "קייב השקעות נדל"ן 
ועסקים" נכסים בקייב אוקרינה 

_____________________________________________)10-11ל(לרציניים בלבד! 02-5323010

 עומד לפתוח חנות/
משרד בבני ברק? 

בשבילך אנחנו כאן תיווך-
BA-יזמות

_____________________________________________)10-10(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות ו/או 
משרד מפואר 16 מטר + חצר 

054-5500263)10-10(_____________________________________________

 מציאה בר"ע! 
להשכרה, ק"א, 85 

מ"ר, חזית, לכל מטרה! 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)10-10(_____________________________________________

 להשכרה במקום מרכזי 
ומוצלח ברבי עקיבא ירמיהו 

בב"ב חנות 39 מ' 4600 ש"ח. 
050-4103310)10-10(_____________________________________________

 בכהנמן-פגו, חזית ענקית 
220 מ"ר, מיידי, משופצת 

חזית - ענקית מחיר מיוחד, 
_____________________________________________)10-10(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בלעדי למכירה ברח' 
ירושלים קרוב לר"ע חנות 

22 מ"ר חזית משופצת 
כ. מייידת 830,000 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
בסוקולוב מול טחנת 
הקמח 12 מ"ר ו-23 

מ"ר חזית מיידית לכל 
מטרה  "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה או 
למכירה חנות למזון 

ברחוב ירושלים מול בעלז 
כ-30 מ"ר חזית כולל 
ציוד לפלאפל כניסה 
מיידית 4000 ש"ח 

גמיש.  "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)10-10(_____________________________________________

מבנים
 להשכרה חלק ממבנה 

חדש ומפואר בביתר 
עלית לישיבה או סמינר 

בנות, המון אפשרויות 
כולל פנימיה. 
052-2570102)10-13(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
ברחוב פרל מחסן מקורה 

95 מ"ר קומת קרקע 
גישה נוחה לרכב, מיידי, 
ניתן לשכור חלק הנכס. 
לפרטים נוספים "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בלעדי במינץ קרוב 
לר"ע מחסן להשכרה 

30 מ"ר חזית גישה 
נוחה לרכב מיידי 2000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)10-10(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 10 מ"ר 
900 ש"ח + מחסן 20 מ"ר 
1,300 ש"ח. גישה לרכב, ר' 

_____________________________________________)10-13ל(עקיבא 13 ב"ב. 054-4992952

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-21(_____________________________________________

 במרכז העיר דירת 4 חד' 
חדשה, קומה גבוהה, מעלית 

שבת, חניה צמודה FOX נדל"ן 
050-6925400)10-10(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

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

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

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)49-52/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

טיולי ג’יפים

 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

מכירת רכב

 "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

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

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 
_____________________________________________)07-11/20(לביה"כ. 052-6460451

 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 
_____________________________________________)10-10/20(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

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-31/19(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

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

פוריה

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

058-4453986)1-24(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

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

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-49/19(_____________________________________________

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

ומשפחות ל-40 אורחים 
ב-10 חדרים סגורים, בריכה 

מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 
_____________________________________________)03-02/20(במקום. 050-3388668

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-09/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

■ 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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 "בית ארז אירוח יהודי" 
- בהר כנען, 55 מיטות, חדר 
אוכל + חצר גדולה וביכ"נ + 

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)4-3/20(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)06-17(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(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)03-14(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

050-2424042)52-14(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
יחידת נופש זוגית מפנקת ללא 

מדרגות יומי/שבועי.
052-7638702)3-17(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן - בנצימר" 
- סוויטה מרווחת ומפנקת + 

ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפש' לקבוצה 050-7362739

050-2403750)6-10(_____________________________________________

מושב נחלים
 חופשה מפנקת! 

וילה מפוארת 5 יח"ד, חצר 
אטרקטיבית, וביהכ"נ 

_____________________________________________)6-14(058-6914417 גישה לנכים.

 "בנצי טיולי ג'יפים 
וטרוקטורונים" - חווית שטח 

יחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 
לנהיגה עצמאית. 

 052-2403750 050-2403750
_____________________________________________)6-14(מצפה יריחו

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-04/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

יבניאל

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

חדר וחצי מרווחים. כניסה 
_____________________________________________)10-24/19(פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

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

 לזוגות ומשפחות מחירי 
מבצע! שבתות חתן/גיבוש 

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

 וילת קומות + חדר 
משחקים, 8 חדרים סגורים 

למשפחות וגיבוש עד 35 איש. 
054-8470433 054-8450432)7-6/20(_____________________________________________

 הצימר של אירית בבית 
חורון, ג'קוזי, בריכה בקיץ, זוגי 

ומשפחתי. 054-5461450
052-2611920)7-14(_____________________________________________

רמת הגולן
 בקתות אפיקי מים - 

באבני איתן, קרוב לחמת גדר 
ולחרמון, חדר אוכל לקבוצות. 

052-5869713)7-14(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

 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

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)3-2/20(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 "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 כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

 מבחר מתחמים לנופש 
לקבוצות עד 140 אנשים, 
אפשרות קיטרינג מהדרין. 

054-3040770 050-5461155)8-33(_____________________________________________

כח’-ל’ באדר תשע”ט  5/3-7/3/2019

מעלות

הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 052-7685199

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

 "צימר פסגות החן" - 
מאובזרת לזוגות, ג'קוזי 

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
_____________________________________________)8-29/19(נוף מדהים 052-7772913

 דירת נופש מטופחת 
מהממת וגדולה בק. 

שמואל ליד השטיבלעך 
+ מרפסת ונוף לשבתות, 

חגים וימי חול. מחירים 
נוחים 052-8450587

_____________________________________________)8-34ל(054-8526211

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)10-09/20(_____________________________________________

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)9-8/20(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לשניים 
ולמשפחות נוף מרהיב חצר 

_____________________________________________)9-12(מאובזרת. 04-6989391

 להשכרה צימר לזוג 
במיקום מעולה בעיר 

העתיקה של צפת, 
_____________________________________________)9-11(מומלץ. 052-7153475

מאזדה

הונדה

 מזדה, MPV ,2005, מצב 
מעולה, חלון בגג, גלאי רוורס 

_____________________________________________)DVD)7-10, טל': 052-3548894

 הונדה סיוויק היבריד 
2009, יד שניה פרטית, 

מטופלת בזמן, 140,000 
ק"מ, 29,000 ש"ח.

052-2220385)8-8(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-01/20(מאובזרת! 050-6927465

לפרטים
והזמנות:

072-3717383www.kosherbookings.com
פרידמנ׳ס בקפריסין

במלון מימוסה ביץ׳ בפרוטארס

כולללזוג
טיסות 11,999₪

בקפריסין מטבח מיוחד לפסחמושלםפסח
בכשרות הרב אברהם רובין שליט"א

פנסיון מלא 8,800 ש"ח
054-8487175 | 058-7179228

תוכניה 
במרכזמגוונת

נופש פסח

פסח מלכותי
במלון המצודה צפת

המשופץ, בהנהלה חדשה

הקדימו רישומכם!
מבצעים ל-10

חדרים הראשונים!

להנות מחופשה 
משפחתית מפנקת 
וסעודות חג עשירות

לפרטים והרשמה: 054-9199038 | 058-7096660
פעילות לילדים הופעות מידי ערב טיולים מאורגנים

ובהרצאות מרתקות 
אטרקציות מדהימותעם מיטב הרבנים

הרב ישועה עטייה הרב אבנר קוואס

הרב ראובן זכאים

בנם של קדושים
הרב משה 

יום נסיעה לקייאקים*בן שמעון שליט"א
הרב גיא מאיר פיניאן

 nlp וקאוצ'ינג

יום נסיעה לטבריה
רפי אוחנה 

מופע קסמים לכל המשפחה

משמח הלבבות
הרב אורי 

יצחק שליט"א

קבלת קהל ע"י מזכה הרבים ופועל 
הישועות הרב מרדכי איפרגן שליט"א
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"שר השמחה" עמי מימון 
שמח לתוך הלילה

 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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)01-25/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "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 
_____________________________________________)25-25/19("אגם מים" 02-5344514

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:
052-3771789 052-3452522)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(_____________________________________________

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

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

גינה וטרמפולינה ופינפונג. מומלץ! 
_____________________________________________)40-41-19(מבצעים לחורף. 052-6990764

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

ומשפחות נוף למירון.
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(_____________________________________________

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

בר יוחאי

 *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

קרקעות
 למכירה קרקעות 

חקלאיות טאבו: *בגדרה 
5-20 דונם. *ביסודות 8 דונם 

בשלמות. *בנס ציונה - 3 דונם 
בשלמות. *ברמת מאיר - 7 

דונם בשלמות. *בחרוצים - 80 
דונם. *קונים קרקעות בכל 

הארץ. אור צח נכסים
052-2457617)4-30/19(_____________________________________________

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)4-3/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-15(לבעלז. 052-7118100

 וילת נופש+ בריכה פרטית 
אפשרות לנופש זוגי בצימר 

_____________________________________________)5-12(המערה. 050-5990545

 נופש פסח במרכז, פנסיון 
מלא 8,800 ש"ח )מטבח 
לפסח( בכשרות א. רובין 

שליט"א 058-7179228
054-848175)7-10(_____________________________________________

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

_____________________________________________)7-21(עם חצר. 052-7623544

 לפסח/שבתות, דופלקס 
מפואר! באזור רוזובסקי, 12 

מיטות.
_____________________________________________)9-9(לפרטים 055-6768826

 באזור התעשייה צפון 
משרדים חדישים מ-80 מ"ר 
עד 570 מ"ר ק"א + מעלית 
_____________________________________________)10-10("אפיק-נכסים" 03-5791514

 משרד להשכרה 80 מ"ר 
משופץ ק"א מעלית במרכז 

-BA-העיר מחיר מציאה. תיווך
_____________________________________________)10-10(יזמות 054-4980159 דורון

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

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-21/19(קרוב! 052-4484443

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

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

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

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

 הונדה סיוויק היבריד 
2009 יד שניה מטופל 

בחברה 27,900
052-2220385)10-10(_____________________________________________

 מאזדה 5 2008, 7 
מקומות, טסט 12.19, 

מערכת מולטימדיה, 
מטופל בזמן, 25,900 

052-2220385)10-10(_____________________________________________

 מאזדה 5 2007, 
יד שלישית, שמורה 

ומטופלת 7 מקומות, 
21,900 ש"ח.
052-2220385)10-10(_____________________________________________

מיצובישי
 מיצובישי פאג'רו 

2002, 7 מקומות, טורבו 
דיזל, מצב מכני מעולה, 
052-2220385 26,900)10-10(_____________________________________________

טויוטה
 למכירה טויוטה פריוס, 
2012, יד שלישית, פרטית, 

חסכונית, שמורה.
_____________________________________________)10-13ל(054-8145656

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 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

שידוכים

 "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)33-14/19(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-38/19ל(054-4314029

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-05/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

 שידוכים לבעלי בעיות 
נפשיות קלות עד גיל 30, 

להתקשר בין השעות -20:00
_____________________________________________)7-10ל(22:00 058-3265956

■ 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)03-27/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

קורסים

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

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

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

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

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

 מורה לאנגלית מב"ב, 
לכל הגילאים והרמות, סובלני 

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

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-03/20(שלום

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-32(_____________________________________________

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-19(אוריאל 052-5347349

צבע

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

052-3245153)08-19(_____________________________________________

שיפוצים
 כל סוגי השיפוצים, פנים 

וחוץ, בניה, הריסה, ריצוף, 
חשמל, אינסטלציה, תוספות 

_____________________________________________)8-11ל(בניה. 050-9235592

 דרוש ארון קודש כספת 
לבית כנסת חדש. אפשרות 

להנצחה כולל יד שניה. 
050-4147262)8-11(_____________________________________________

ריהוט
 פינת אוכל לסלון, שולחן 

+ 6 או 8 כסאות אפשרות 
לשולחן או כסאות בנפרד 

_____________________________________________)8-11(כחדש. 052-4227714

כח’-ל’ באדר תשע”ט  5/3-7/3/2019

 גמ"ח צבע הכינו ביתכם 
לפסח, מחירים מיוחדים 

_____________________________________________)9-10ל(לאנ"ש. דוד 052-9567642

 נמצא סידור באוטובוס 
בירושלים "אור חדש", חום עם 

_____________________________________________)9-9ח(סימן 054-8427611

 השארתי פלאפון נוקיה 
בטרמפ בני ברק לבית שמש 
)רמה ב'( ביום שישי בבוקר 

שעבר, הרכב היה מיטסובישי 
_____________________________________________)9-9ח(053-2210650

 נמצאה נעל אלפנטן צעד 
ראשון באזור קניון איילון ב"ב. 

_____________________________________________)9-9ח(058-3242620

 בערב פורים קטן נמצא 
צעיף גדול )שכמיה לנשים( 

ברח' יואל בירושלים. 
_____________________________________________)9-9ח(050-6256846

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)9-9ח(052-3595314

 דרוש מקרר קטן ומזגן 
_____________________________________________)9-9ח(קטן לזוג צעיר 054-7938941

 דרוש מזגן-חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)9-9ח(052-3595314

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סוגה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)9-9ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)9-9ח(חילוף. 050-6651365

 בחור משתקם זקוק 
למקרר/מכונת כביסה/תנור 

אפיה וגז בתרומה במצב טוב 
_____________________________________________)9-9ח(050-6256846

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )ב"ב( 150 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(054-7216671

 בירושלים סאן דיסק 100 
ש"ח + מכונת גילוח 100 

_____________________________________________)9-9ח(050-6256846

 מקרר סמסונג במצב 
חדש! משוכלל מאוד. 390 

_____________________________________________)9-9ח(ליטר 500 ש"ח. 058-3292985

 למסירה מדפסת ברדר+ 
_____________________________________________)9-9ח(סורק + מגהץ 0544-3363588

 בהזדמנות!!! מדיח כלים 
גדול BLOOMBERG במצב 
מצוין)ב"ב( 450 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(054-7216671

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

150 ש"ח בלבד. -054
_____________________________________________)9-9ח(7216671

 חלקי מיקסר מג'ימיקס 
כחדשים וטובים 100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-2493013

 תנור אפייה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 למסירה מכשיר סודה-
_____________________________________________)9-9ח(ספיד ברחובות! 054-8410693

 למסירה מקרר אמקור 
320 ליטר תקין דרוש מילוי גז. 

_____________________________________________)9-9ח(054-8410693

 למסירה תנור דלונגי 
מעולה 3 להבות תקינות ותא 

_____________________________________________)9-9ח(אפיה אחד. 055-6681048

 תנור אפיה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 כיריים גז 5 להבות 
מצויינות 500 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(052-7188017

 למסירה תנור גז ואפיה 
_____________________________________________)9-9ח(ללא תשלום. 053-3100941

 למסירה מכונת כביסה 
עובדת ללא תשלום. 

_____________________________________________)9-9ח(053-3100941

 מקרר אלקטרה 50/50 
במצב מעולה! 300 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(058-3292985

 מערכת סטריאו 100 ש"ח. 
מכשיר פקס 100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-8406582 אחרי 17:00

 כיריים גז, קריסטל צבע 
לבן כחדש 4 להבות - 300 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 055-9100666

 רדיו-טייפ מקורי לרכב 
מזדה - 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)9-9ח(150 ש"ח. 052-2786557

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(052-2727474

 מסך דק 23 אינץ מהמם 
של דל לגרפיקה - 250 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(054-2515728

 מכונת כביסה במצב טוב 
_____________________________________________)9-9ח(ב-300 ש"ח. 050-4119312

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד, עם מפות 

מעודכנות 280 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(054-8405498

 תנור חימום חדש הכולל 
4 ספירלות )ב"ב( 150 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 054-7216671

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 220 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-2727474

 במחיר סימלי מקרר 
אמקור במצב מצויין צבע 

פנינה עקב מעבר דירה
_____________________________________________)9-9ח(052-7140850

055-8833077 | 052-6550629
077-5100355

*אפשרות 
ל-12 תשלומים 

ללא ריבית

לתשומת לב לקוחות 
'אור לשבת'

היות ונודע לנו כי חלק 
מהקומקומים המהודרים 

לשימוש בשבת שיוצרו על ידינו 
ע"פ הנחיות המכון המדעי 
טכנולוגי להלכה ובאישורו 

ההלכתי,  נמכרו בחנויות ללא 
התפס המיוחד לנעילת 

ההפעלה הרגילה, על מנת 
למנוע חשש של לחיצה בטעות 

על כפתור זה. 
אנו קוראים לכל הלקוחות 

שרכשו את הקומקום לפנות 
לחנות ממנה רכשו אותו 

ולבקש את התפס המיוחד. 

5*3

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

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(_____________________________________________

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 /

₪

₪

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

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

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 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 אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-21(זולים! 052-2523284

לפרסום
בלוח

03-6162228

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-19(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

התעמלות

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

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

מכונות תפירה

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-04/20(ונסיעה. 058-7887050

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-4/2020(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

050-5833367 10,14,20,60)10-35/19(_____________________________________________

משכנתאות 
 בית ישיר פיננסים 

בע"מ - לרכישת דירה 
לכל מטרה לעסקים, 

לשיפוץ, לתוספות בניה, 
מיחזור משכנתא. 

1-599-560-580)6-15(_____________________________________________

 יועץ משכנתאות 
פרטי, שירות בכל הארץ, 
דואג לאיטנרסים שלכם 

מול הבנקים
054-2668566)7-10(_____________________________________________

 גראנד וויאג'ר, 3,600 
סמ"ק, מודל 2016,

יד ראשונה, אוטו', מאזור 
רמת הגולן, מנוע בנזין, 

טסט לשנה, 68,000 ק"מ 
צבע שחור מטאלי

054-3108005)07-10(_____________________________________________

קרייזלר

 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

 הסעות לכל חלקי הארץ 
לכל סוגי הרכבים 24/6 שירות 

_____________________________________________)V.I.P)8-11 טל': 058-4754755

 טכנאי למוצרי חשמל 
ביתיים, מחירים מוזלים

_____________________________________________)8-11(058-7000282 יניב

 מחסן התפירה של מנחם טכנאי
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

_____________________________________________)8-33(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

פורד

סיטרואן
 סיטרואן C3, טורבו 

דיזל 2102 שמור וחסכוני 
ללא תאונות 19,900 
_____________________________________________)8-8(בלבד. 052-2220385

פיג’ו

 פורד אדג 2011-2012 
המפואר, יד ראשונה 

פרטית החל מ-69,900 
_____________________________________________)8-8(בלבד. 052-2220385

 פיג'ו 301 2015, יד 
ראשונה, 100,000 ק"מ, 

כחדשה 31,900 ש"ח. 
052-2220385)8-8(_____________________________________________

רנו

שברולט
 שברולט אפלנדר אוטומט 
7 מקומות יד 2 11.2009 ט. 
לשנה במצב מצוין 29,000 

_____________________________________________)9-9(ש"ח. 054-3306972

בריאות
 פתרון עוצמתי לכאבי 

גב, פריצות דיסק מקרין לרגל 
וכאבי ברכיים, המשחות של 
Terre cure עם הפעילות 

הכפולה יעזרו גם לך 
053-3140806)9-12(_____________________________________________

קנית רכבים

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

לנשים/בחורות וילדות. שמנים 
ארומטיים לרפוי וליופי. 
שייני נדל: 03-5796288

052-7166619)9-20(_____________________________________________

יעוץ ועזרה
 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לייעוץ וטיפול 

בבעיות שלום בית, 
לגברים נשים וזוגות. 

077-7671726
050-5870353)9-11(_____________________________________________

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד 
_____________________________________________)9-6/20(כמו חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)9-20(_____________________________________________

סוזוקי
 סוזוקי ליינה 2007 

אוטומטית שמורה
055-8856959)10-10(_____________________________________________

 פורד אדג 2009 
המפואר יד 2 פרטית 

מטופל בחברה 45,000 
052-2220385)10-10(_____________________________________________

 רנו גרנד סיניק 7 מקומות 
יד ראשונה פרטית מודל 2011 

_____________________________________________)10-10(שמורה. 053-4707059

 יוסף חיים שליחויות זול 
במיוחד. איסוף ויבוא סחורות 

לבתי עסק ביגוד הנעלה 
ושונות, עירוני ובינעירוני. 

055-6802902)10-17(_____________________________________________

 הובלות קטנות וגדולות 
כולל פירוק והרכבה חדש!! גם 

_____________________________________________)10-21(לצפון. 050-4150357

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

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

 גמ"ח השכרת רכב 
לאברכים +24, מיצובישי 

אוטלנדר 7 מקומות 2014 
מפנקת+ מובילאי לרציניים. 

_____________________________________________)10-13ל(050-4190161

יישור שיניים
 טיפול אורטופדי המתקדם 

בעולם ללא קוביות, מחיר 
המתאים לבני תורה. 

055-6876176)10-13(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-9/21(ש"ח. ישראל 052-7656147

 צביעת דירות שפכטל 
ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 
_____________________________________________)10-21(ואמין. 054-7452543

קברי צדיקים
 מתפלל בקברות צדיקים 

בצפון וכל הארץ לישועה, 
זיווג, רפואה וכו'. דיסקרטיות! 

_____________________________________________)10-13(להודעה- 055-9101815

רפד
 ריפוד כסאות, ספות, 
כריות, מבחר בדים. תיקוני 

נגרות לכסאות ורהיטים 
ופוליטורה, מבצע ריפוד מושב 
_____________________________________________)10-17ל(לכסא 70 ש"ח. 052-4227714

 נאבד בב"ב י"ט אדר שו"ת 
רקום א.ר. 052-7645355

_____________________________________________)10-10ח(052-7192648

 נמצאה שקית עם ציציות 
)ט. קטן( באזור השומר 

)קופ"ח מכבי( בב"ב.
_____________________________________________)10-10ח(052-7658286

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)10-10ח(סמלי. 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים.
_____________________________________________)10-10ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי בוכות בתרומה/

_____________________________________________)10-10ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סארים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)10-10ח(052-7696092

 מעוניינים בטייפ 
קומפקטי לקלטות ודיסקים 

)עדיף ללא רדיו( בב"ב.
_____________________________________________)10-10ח(03-5797798

 דרוש השסתום הלבן 
העגול של משאבה ידנית 
_____________________________________________)10-10ח(אוונט בב"ב. 03-5797798

 דרוש טלפון כשר לנערה 
_____________________________________________)10-10(בתרומה 054-3429699

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)10-10ח(054-7938941

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-7938941

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה חשמלית 170 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-2786557

 מיקרוגל מבני כחדש 
ממש צבע כסף 220 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 מיקרופון איכותי לאירועים 
חברת סמסונג 500 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 בירושלים סיגריה 
חשמלית חדשה 120 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-6256846

 נגן סמארטגיג במצב 
חדש + מגן 230 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(073-7961820 שלוחה 202

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-8405498

 שואב אבק דיגיטלי רובוטי 
כחדש בקופסא 450- ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(053-3121020

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה מצוין לכתיבה וצפייה 

_____________________________________________)10-10ח(בהזדמנות 380. 053-3346080

 מסך 22" במצב מצוין 
בהזדמנות 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(053-3346080

 מנורה למטבח צמודת 
קיר 130 ש"ח מנורה לפינת 

אוכל 130 ש"ח.
_____________________________________________)10-10ח(052-2727474

 הטאבלט היהודי הכשר 
חדש בקופסא + אחריות 250 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 052-7188017

 מחשב קטן אנדרואיד עם 
ספרי קודש 499 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3263264

 מכונת קפה חדשה 
בקופסא צבע תכלת, 250 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 053-3140763

 מאוורר טורבו גולד ליין 
משומש במצב טוב 140 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4087929

 שואב אבק לרכב יבש-
רטוב כמו חדש 50 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-2727474

 מנורה למטבח 130 ש"ח. 
מנורה לפ"א 130 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-2727474

 כיריים גז, קריסטל צבע 
לבן כחדש, 4 להבות. 300 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 055-9100666

 תנור חימום ספירלה 
- תלוי כמאוורר- 50 ש"ח. 

בירושלים 050-4147729 אחרי 
_____________________________________________)10-10ח(15:00

 רדיאטור 12 צלעות 120 
ש"ח בירושלים. 050-417729 

_____________________________________________)10-10ח(אחרי 15:00

 אוזניות בלוטוס חדשות 
עם תיבת הטענה ניית 230 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-3209095

 JBL אוזניות בלוטוס 
כחדשות דגם T110 עם איכות 

_____________________________________________)10-10ח(מטורפת 058-329095

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת 

כשרה ב-150 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(050-6850138

 תנור בנוי שולטס צבע לבן 
_____________________________________________)9-9ח(פירולטי 054-7786831

 שואב אבק לרכב יבש-
רטוב כמו חדש - 50 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-2727474

 מזגן חלון 1 כ"ס 350 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-8442290

 מסך מחשב "17 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין 050-2897977. 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש - 40 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(050-2897977

 שולחן סלוני 1.60/85 
ס"מ בצבע שחור + 6 כסאות 

במצב מצוין. 1500 ש"ח. 
054-5347663)10-13(_____________________________________________

 2 כסאות גבוהים בר 
כחדשים רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(03-9089110

 חדר שינה 2 מיטות 
שידות וקומודה עץ מלא 500 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 052-7647633

 פינת אוכל לסלון + 6 
כסאות במצב טוב 500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7600546

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצויין 500 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-5705546

 כסא מנהלים במצב מצוין 
רק 300 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4120285

 כסא משרדי כחדש עם 
גלגלים וידיות בירושלים רק 

_____________________________________________)10-10ח(250 ש"ח. 050-4120285

 בירושלים מיטת נוער 
משולשת במצב טוב רק 300 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 02-5812872

 מיטה וחצי מצב חדש 
_____________________________________________)10-10ח(450 ש"ח. 053-3134131

 סטנדר מתכוונן כחדש 
150 ש"ח. 050-4147729 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים אחרי 15:00

 שולחן + 6 כסאות ב-500 
ש"ח. 1.56 נפתח ל-2.4 במצב 

מצוין בירושלים. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7692882
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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

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

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

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)10-10ח(058-3213824

 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 ונאמן בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)20-20(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

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

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

לפרטים מאיה:
054-4541042

בבקשה עזרו לי
להציל את בעלי שלומי
הזקוק לתרומת כליה 

כל אחד יכול לבדוק התאמה
בדחיפות!

כללי

 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

 מכירת כיפות של 
"אפלמן", מבחר גדול, במרכז 

ב"ב מחרים מיוחדים, ועוד 
_____________________________________________)6-10(ועוד. 050-4171813

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום,
03-6884123 ,050-5274348)6-10(_____________________________________________

 בלעדי! 200 סירי אידוי 
נירוסטה מיוחדים ללא 
חורים! מחיר מציאה! 

אידיאלי כמתנה
054-4543701)08-11(_____________________________________________

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
_____________________________________________)7-7ח(35 ש"ח. 058-7041010

 בובות פרוה פו הדב הלו 
קיטי וכו' 20-35 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-7041010

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 אקורדיון לילדים מתאים 
לתחפושת 25 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 בימבה פלא גלגלים 
מסיליקון 70 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 
שמור 350 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 ספפה 250 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(053-3134131

 תיק לאישה מעור ואפה 
לבן ומשובח במחיר מציא 
ה)ב"ב( 120 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)7-7ח(054-7216671

 שעון יד לאישה חברת 
"פרינס" יוקרתי חזק ואיכותי 

מעוצב ב- 200 ש"ח. 
052-5918474)7-7(_____________________________________________

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

תינוקות

תקשורת

 מקרן איכותי 1,000 ש"ח. 
כורסא מתכוונת, כמה מצבים 

_____________________________________________)8-10ל(800 ש"ח. 054-8526363

כח’-ל’ באדר תשע”ט  5/3-7/3/2019

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

 אלפי נשים הצטרפו 
למהפכה העסקית 

והרווחית של "פוראבר"! 
_____________________________________________)52-10/19ל(מה איתך? 053-3155570

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)9-9ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 בשמירה על חולים/
זקנים/בישול + עבודות בית 

_____________________________________________)9-9ח(קלות 052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

לשרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)9-9ח(052-7396092

 חד הורי אחראי וחרות פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)9-9ח(לפי שעה. 054-7938941

 עגלת תינוק משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

_____________________________________________)9-9ח(400 ש"ח. 054-8452085

 שולחן כתיבה + מדפים 
לח. ילדים. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 OYSTER עגלת תאומים 
- נקנתה לפני כחודשיים 500 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-8464909

 מיטת תינוק + מזרון + 
לול + עריסה 360 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה + טיולון 
290 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 שידת החתלה עם 
מגירות מצב מצויין 190 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 052-5737813

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשהש 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)9-9ח(052-3073826

 מיטת תינוק + מזרון 
אורטופדי מצב מצויין 370 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 עגלת אמבטיה + כסא 
אכול + לול 200 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 שידת החתלה עם 
מגירות וגלגלים מצב מעולה 

210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 למכירה דיבורית לרכב 
דגם מוטורולה 60 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GOE-5933 ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-6850138

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-2727474

 מראות בכל הגדלים עד 
_____________________________________________)9-9ח(150 ש"ח. 052-7126106

 בימבה פלא גלגל סיליקון 
_____________________________________________)9-9ח(70 ש"ח. 052-7126106

 גיטרה מצב טוב 150 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7126106

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-7938941

 פראק חתנים איכותי מידה 
42 )שבוע היה בשימוש( 500 

ש"ח. במקום 1200. 
_____________________________________________)9-9ח(02-6522251  058-3232259

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח. ומנורת קיר 

לפרוזדור 20 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(02-6522251  058-3232259

 לחדר המתנה - ספסל 
מרופד 3 מושבים + שולחן 

מתכת 150 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(055-6681048

 למסירה גליונות "קטיפה" 
שמורים משנים אחרונות 

_____________________________________________)9-9ח(055-6681048

 גליונות "משפחה 
בקהילה" 2000 גליונות ב-280 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-8435458

 סדרת ההתרסקות חדש 
ממש ה' כרכים 120 ש"ח. מ. 

_____________________________________________)9-9ח(גרשונוביץ 054-8435458

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 400 ש"ח במקום 

_____________________________________________)9-9ח(500 ש"ח. 054-845085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 280 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 כיסויים יוקרתיים לסט 
ספות כחדש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 מעיל צמר שחר לאישה 
חדש בדוק משעטנז. 150 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-845085

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

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(052-3073826

 תכולת בית פקס + 
מזוודה + עריסה + שולחן + 
עמודון + שטיחים 20 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-5705546

 נעלי בנים נייק כחדשות 
מידה 23 צבע כחול אפור 

במקום 200 ש"ח רק 70 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בי-ם 050-4120286

 2 תמונות קיר שטוח דיוקן 
של הרב מרדכי שרעבי והבבא 

סאלי במצב טוב מאוד רק 150 
ש"ח כ"א בירושלים. 

_____________________________________________)9-9ח(050-4120286

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב-100 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(050-6850138

 אופני ילדים 16" 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב

 אופניים מצויינים 90 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 052-5737813

 אופני הילוכים 26" במצב 
מעולה 350 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(054-5385013 ב"ב.

 אופניים STITCH מחיר: 
_____________________________________________)9-9ח(350 ש"ח. 050-3337530

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(050-3337530

 תחפושות: חיל, איש חלל, 
שוטר גיל 5-8 משה רבינו - גיל 

_____________________________________________)9-9ח(4. 050-3337530

 מגפונים לילדה חדשות 
בורדו מידה 33 - 30 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-4195888

 מצעים זוגיים חדשים של 
ורדינון בחצי מחיר 170 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-4195888

 מטען לסוללה 36 וולט 
כמעט חדשה, רק ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-8464909

 נעלי ניו בלנס נשים 
ספורט 200 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(050-4131038

 מעיל צמר חדש מס' 44 
נשים, תיק חדש 45 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(נשים. 050-4131038

 תריסי הזזה X70 כ"א 
_____________________________________________)9-9ח(180 ש"ח. 050-4131038

 מעיל רוח חדש מידה 
_____________________________________________)9-9ח(מדיום 50 ש"ח. 050-4131038

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)9-9ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 שטרות ישנים 10 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(ומטבעות. 052-7653753

 שמיכה חשמלית חדשה 
_____________________________________________)9-9ח(50 ש"ח. 052-7188017

 מזרון חדש לעריסת תינוק 
_____________________________________________)9-9ח(50 ש"ח. 052-7188017

 מיזרון למיטת נוער 80 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7188017

 הטאבלט היהודי חדש 
בקופסא + אחריות 250 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-7188017

 פאה 100% טבעי במצב 
מעולה צבע חום, ארוכה. 500 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-6381022

 תיק לסמינר חברת 
להבורה חדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)9-9ח(35 ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה רחבה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(053-3155415

 חלוק קטיפה לגיל 3-4 
צבע שחור 40 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(053-3155415

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפיה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(058-7041010

 סיר לקובה לקובנה חדש 
_____________________________________________)9-9ח(35 ש"ח. 058-7041010

 שמיכה פוך לתינוק + 
מצעים פרבל למיטה תינות 80 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 058-7041010

 מזוודה 4 גלגלים 75 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(058-7041010

 שעון חכם מתקדם חדש 
באריזה חב' victAPP תפריט 

בעברית ב-350 שקל.
_____________________________________________)9-9ח(050-8776286

 סים טוקמן + אוזניות חוט 
_____________________________________________)9-9ח(ב-120 ש"ח. 050-8776286

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש איכותי ב-100 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 050-8776286

 מעיל שחור פרווה חדש 
באריזה! רק 80 ש"ח )מידה
_____________________________________________)9-9ח(M-L( טל': 054-8426680

 נעליים חדשות באריזה!! 
מידה 39 רק 60 ש"ח בצבע 

_____________________________________________)9-9ח(שחור לק. 054-8426680

 ברה"ע למכירה משחק 
ברג'ה )כדור-רגל שולחן 

לילדים( ב-490 ש"ח. 
121X59X31 050-6850138)9-9ח(_____________________________________________

 גלגלים לאופניים מספר 
24 +  צמיגים ופנימית 40 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח כ"א. 052-3595314

 נגן גלאזבה חברת 
סאמויקס 8 גיגה חדש ממש 

_____________________________________________)9-9ח(140 ש"ח. 054-8469584  מציאה!! ספרי קודש 
חדשים וישנים בחצי 

מחיר בב"ב ברחוב חבקוק 
_____________________________________________)9-10ל(5 מאחורה.

 אופניים מצויינות 90 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 052-5737813

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)9-9ח(200 ש"ח. 054-8464909

 למכירה זוג פיקים ב-60 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7154652

 טרמפולינה רוטטת 
bright stars חדשה ממש 

_____________________________________________)9-9ח(130 ש"ח. 054-8469584

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולקי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה 
_____________________________________________)9-9ח(050-2897977

 תיק למחשב נייד עם 3 
תאים גדולים לאיחסון, שחור 

כחדש. 30 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(050-2897977

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט מידה 31 ורוד עתיק - 

_____________________________________________)9-9ח(40 ש"ח. 050-4195888

 טיטולים למבוגרים 45 
 דרושים אנשים שנמאס _____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7120970

להם מדיאטות ורוצים לרדת 
במשקל אחת ולתמיד, עד 17 

קילו. 055-67751227
www.newshvil.co.il)10-11(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק: 
מבשלת, רצוי נסיון, תנאים 

טובים, קו"ח לפקס: 
03-6190002)10-11(_____________________________________________

 למכבסת שלגית בב"ב 
עובד לחצי משרה אחה"צ 

050-8460282)10-11(_____________________________________________

 בבני ברק דרושה 
מזכירה למרפאת שיניים 

בשעות 12:00-19:00 
שכר גבוה. קו"ח לפקס: 

_____________________________________________)10-10ל(03-6310203

 דרושה פאנית עם 
נסיון למשרה חלקית 

לסלון פאות בפתח 
_____________________________________________)10-13(תקווה. 052-5293000

 לבית הספר אוהל רחל 
בעמנואל דרושות מורות מ"מ 

09-7921987
_____________________________________________)10-13(קו"ח לפקס: 09-9663769

 למשרד רואי חשבון בבני 
בר דרוש/ה רו"ח עם נסיון רב, 

בעצמאים ובחברות. קו"ח:
cpa4110@gmail.com)10-10(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
)קרוב לב"ב( מטפלות לחצי/

מלא תנאים נוחים
_____________________________________________)10-10(רחל 050-7884864

 מעוניין לעבוד אצל אדם 
מבוגר לא סיעודי

_____________________________________________)10-10ח(050-4151813 ב"ב

 ביקוש עבודה בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)10-10ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 בהזדמנות בב"ב מיטת היי 
רייזר חדשה סגולה + כריות 

וארגז מצעים 900 ש"ח. 
_____________________________________________)9-10ל(052-7611805

 ספריה למחשב כחדשה 
כולל מגרות 350 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצוין 500 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-5705546

 2 בסיסים מטות "אלונקה 
כ"א 50 ש"ח, היו בשימוש 

_____________________________________________)9-9ח(פעמים בודדות 052-7690080

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק במחיר 

הזדמנות! )ב"ב( 250 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 300 ש" 

_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
דלדלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 ספה חזקה ויציבה 240 
ש"ח. בלבד. + שולחן אוכל. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 ארונות מטבח + שיש + 
כיור צבע בז' 500 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(054-8477988  03-5740224

 5 כסאות עץ 20 ש"ח כ"א 
מתקן לפלטה שבת 50 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח()מנירוסטה( 054-8477988

 שידה 2 מגירות 220 ש"ח 
_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8423405

 מיטה מתקפלת איכותית 
עם מזרון עלתה 650 נמכרת 

_____________________________________________)10-10ח(ב-100 ש"ח. 054-8485376

 שולחן סלוני 1.60/85 
ס"מ בצבע שחור + 6 כסאות 

במצב מצוין. 1500 ש"ח. 
054-5347663)10-10(_____________________________________________

 ספת עור מצויינת חזקה 
ויציבה כמו חדש 230 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בלבד. 052-5737813

 עמודון כמו חדש 135 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 כסא מנהלים במצב מצוין 
רק 300 ש"ח. בירושלים 

_____________________________________________)10-10ח(050-4120285 גמיש. 

 כסא משרדי כחדש עם 
גלגלים וידיות בירושלים רק 

250 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4120285

 ספת סלון שלישייה לבן 
_____________________________________________)10-10ח(עור 350 ש"ח. 053-3121020

 שולחן לבן וכסאות מצב 
_____________________________________________)10-10ח(טוב 250 ש"ח. 050-4138851

 שולחן סלון נמוך משטח 
זכוכית 250 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)10-10ח(054-8423405

 מיטה וחצי מצב מצוין 
_____________________________________________)10-10ח(450 ש"ח. 053-3134131

 מיטה וחצי 100 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(053-3134131

 שולחן פינת אוכל כמעט 
_____________________________________________)10-10ח(חדש 500 ש"ח. 050-4562353

 6 כסאות פינת אוכל כמו 
חדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4562353 דליה

 מיטת תינוק + מזרון 
אורטופדי מצב מצוין 370 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בלבד. 052-5737813

 עגלת אמבטיה + כסא 
אוכל + לול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 שידת החתלה עם 
מגירות וגלגלים מצב מעולה 

210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 עגלת טיולון תאומים 
Chicco echo במצב מצוין 

_____________________________________________)10-10ח(290 ש"ח. 058-4019707

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב.
_____________________________________________)10-10ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)10-10ח(052-3073826

 עגלת תאומים צבע שחור 
חזקה ויציבה 220 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 שידת החתלה מגירות 
180 ש"ח + שידת מגירות 70 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 052-5737813

 מיטת תינוק מעץ, 
מתקפלת )ללא צורך 

בהתקנה( במצב מעולה 150 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-8459159

 תינוק גדולה מעץ, במצב 
מעולה + מזרון + גלגלים 100 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-8459159

 מנשא לתינוק כחדש חב' 
צ'קו 100 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7188017

 מזרון לעגלה חברת 
"מזרונית" 50 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7676856

 למכירה מ. חלב, 
חשמלית, חדשה באריזה ללא 

שימוש כלל 290 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(050-4134432

 סלקל לתינוק 80 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(052-7188017

 מנשא לתינוק כחדש צ'יקו 
_____________________________________________)9-9ח(100 ש"ח. 052-7188017

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)9-9ח(קשת 90 ש"ח. 053-3155415

 פלאפון d1 מחיר 250 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 050-4151813

 פלאפון נוקיה 3310 חדש 
באריזה עם אחריות 400 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3209095

 מוכרת פלאפון אפ-טק 
כחדש במצב מעולה!! רק 

ב-100 ש"ח במקום 200 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(054-8426680

 מכשיר K34 במצב מצוין 
כחדש במחיר מציאה 219 

ש"ח בלבד! באלעד 
_____________________________________________)10-10ח(058-3232932

 למכירה פלאפון C2 חדש 
_____________________________________________)10-10ח(200 ש"ח. 050-4131235

 בלוטוס חוטי פיינבלו חדש 
באריזה הדגם החדש 120 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 079-5069125

 רופאים/ות
סדרנים/יות ועובדים כלליים 

מגיל 17 לעבודה מיידית בבני 
_____________________________________________)10-13(ברק 050-8557084

 משקולות למים חדשים 
לגמרי 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)10-10ח(050-3329999

 תחפושת מוכרת פרחים 
לגיל 4 מושקעת ומיוחדת 160 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 050-3329999

 תחפושת של כלה יפה 
ומיוחדת לגיל 5-6 רק 180 

ש"ח כולל אביזרים. 
_____________________________________________)10-10ח(050-3329999

 תחפושת פטריה, תות 
ועוד. 30 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)10-10ח(050-4131538

 70X1 150 תריסי הזזה 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח כ"א. 050-4131538

 תיק חדש נשים 45 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4131538

 מעיל צמר חדש מס-46 
200 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4131538

 ספרי צדיקים 10-15 כ"א. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4131538

 כרית שינה אופואלרגנית 
חדשה באריזה 30 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7653548

 תחפושות: חייל, איש 
חלל, שוטר גיל 5-8 משה רבינו 

_____________________________________________)10-10ח(- גיל 4. 050-3337530

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-3337530

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 100 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3209095

 רמקול נייד חברת סול 
עוצמתי ואיכותי חדש רק 450 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-3209095

 בושם לגברים של חברת 
INVICTOS חדש באריזה 

_____________________________________________)10-10ח(180 ש"ח. 058-3209095

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 100 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3209095

 בימבה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7126106

 גיטרה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7126106

 קורקינט 80-120 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7136106

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו חדש 100 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפיה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-7041010

 אורגנית מצב טוב 250 
_____________________________________________)10-10ח(050-4151813

 רפואות תימן 3 חלקים 
150 ש"ח. אחרי 15:00

_____________________________________________)10-10ח( 050-4147729

 אופניים במצב מעולה "16 
_____________________________________________)10-10ח(100 ש"ח. 052-4076070

 אופניים במצב סופר 
מעולה "16 150 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(052-4076070

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(054-5705546

 בירושלים חליפה לגבר/
בחור אפור כהה חדשה מידה 

46. רק 200 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח( 02-5812872

 בירושלים שמלות ארוכות 
מפוארות לנשים/נערות בין 

150 - 200 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(02-5812872

 בירושלים למכירה 
אקורדיון במצב טוב.

_____________________________________________)10-10ח(02-5812872

 הסקה שמתחברת למים 
30X45 בירושלים. 150 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(054-8423405

 תחפושת משה רבינו 
חדשה מידה 4 כ"א 30 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7676856

 תחפושת כבאי כמעט 
חדשה מידה 12 30 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7676856

 מעיל צמר שחור לאישה 
מידה 46 80 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7676856

 סיר לקובה לקובנה חדש 
_____________________________________________)10-10ח(35 ש"ח. 058-7041010

 מצאים פרנל למיטה 
תינוק + שמיכה פוך 80 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-7041010

 כדורים 100 קטנים 
לברכת כדורים או לגימבורי 45 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-7041010

 נעלי בית מידה 23 צבע 
כחול אפור במקום 200 ש"ח 

רק 70 ש"ח בירושלים. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4120286

 2 שטיחים תמונות דיוקן 
של הרב מרדכי שרעבי/הבבא 
סאלי במצב טו באוד רק 150 

ש"ח כ"א בירושלים. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4120286

 נרגילה goa נדירה + 
גחלים + טבק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(055-6688612

 נרגילת goa מיוחדת 
+ גחלים 225 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(0515020450

 אופני הילוכים מידה 24 
בילוכי שימנו קפיצים ב-250 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-8485376

 אקוריום פנורמי + המעמד  
מעץ בצבע שחור 250 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4131235

 דרבוקה מצרית איכותית 
גדולה 150 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)10-10ח(054-8497499

 אוזניות בלוטוס קשת 
איכותיות כחדשות 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 מעיל עור של קסטרו 
מידה 38 חדש - 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום, 050-5274348 
03-6884123)10-13(_____________________________________________

 תכולת בית: פקס + 
מזוודה + עריסה + שולחן + 

עמודון + שטיחים מ-70 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 מדפים "כתר" חזק 
פלסטיק 130 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

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

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-3073826

 מזוודה + פקס 70 ש"ח 
_____________________________________________)10-10ח(בלבד. 052-5737813

 כסוי רכב כחדש 120 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 053-3121020

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה 60 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4087927

 מעיל צמר של גולף מידה 
38 חדש - 200 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)10-10ח(054-8497499

 שעון יד יוקרתי לגבר דמוי 
ברייטלינג חדש 99 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3263264

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז

_____________________________________________)10-10ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 150 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(054-7432035

 כובע בורסלינו במצב 
מצוין, מידה 56 עם קופסא 

קשיחה. 350 ש"ח.
_____________________________________________)10-10ח(054-8423920

 דרושה עובדת לנקי 10 
לשעות אחה"צ מ:

053-5251290  15:00-22:00)10-13(_____________________________________________

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט - הלו קיטי מידה 30-32 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט - שרוך לבן מידה 33 - 

_____________________________________________)9-9ח(30 ש"ח. 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט - שרוך ורוד מידה 32 - 

_____________________________________________)9-9ח(30 ש"ח. 050-4195888

 2 גרינצ'יקים בבני ברק. 
לפרטים: 052-7130731

_____________________________________________)9-9ח(משעה 10:00

058-6794444

דרושות משפחות דתיות
לאירוח בחורה בת 35

 יתומה דתית שומרת שבת 
 לשבתות וחגים כולל לינה 
תזכו למצוות



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)06-18(_____________________________________________

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
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לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666
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11 
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ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

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

 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 

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

דרושה מטפלת 
למשרה מלאה
תנאים מעולים

ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-35ל(טובים" 03-5782180

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה עם 
רשיון ב' משנת 2007 

מאזור לוד, מודיעין 
והסביבה לחצי משרה 

_____________________________________________)6-10(יגאל 052-8708776

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-18(תיתי 050-5636364

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה, 

תנאים מעולים למתאימה. 
בין 8:30-14:30. 03-9094566 

053-3197448)05-12(_____________________________________________

 דרושה למעון בב"ב 
עוזרת טבחית מסורה ונקיה 

מ-10:30-13:30 תנאים טובים 
_____________________________________________)7-11(למתאימה 050-4146721

 בלוד/פתח תקוה 
דרושים/ות סייעות לגיל הרך 
משרה מלאה, תנאים טובים. 

_____________________________________________)7-10ל(08-9254192

    מראות
וזכוכיות ובניו דרוש/ה פקיד/ה
חרוצ/ה ונמרצ/ת

03-5795922

אין צורך בנסיון 
תנאים טובים     

למתאימ/ה

 דרושה מטפלת/בק. אונו 
למ. מלאה, תחילת עבודה 

במרץ, ת. טובים למתאימה! 
_____________________________________________)6-10(לפרטים שרית. 050-4102929

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות בייגל בגאולה ועובדי 

מטבח תנאים טובים!
02-5375516)6-10(_____________________________________________

 נשים/גברים למגוון 
תפקידים, ניהול הדרכה, 

פרסום. היקף: מלאה/חלקית, 
073-7442700)6-10(_____________________________________________

 לחברה פיננסית בבסר, 
דרושים יועצי משכנתאות, 
הכשרה במסגרת החברה. 

עבודה טלפונית מול לקוחות. 
מקצוע נדרש - לא חייב נסיון. 

קו"ח למייל:
riki@tlp-ins.co.il)07-10(_____________________________________________

 דרושה גננת לגילאי 
2-3 לגן פרטי בפ"ת נסיון 

חובה )חילוני(
052-4491044)7-10(_____________________________________________

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)08-11(צוות חרדי 050-8938869

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות.

4 משמרות בשבוע 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

 דרושות מטפלות לגיל 
הרך מקצועיות, חמות 

ומסורות למ. מלאה/חלקית.
_____________________________________________)6-10(לאה- 053-3126010

 מחפשים מטפל + 
מטפלת לזוג קשישים בב"ב + 

עבודות נקיון. 
_____________________________________________)6-10ל(050-4149011 054-8477200

 לבי"ס חינוך מיוחד 
בפ"ת דרושים סייעים/ות 

למשרה מלאה
072-2736231

TOVIG@MSHAHAR.ORG.IL)06-10(_____________________________________________

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

כח’-ל’ באדר תשע”ט  5/3-7/3/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

03-5770521

למרכז הרפואי מעיני הישועה
דרושה מכשירנית

ליחידה לאספקה סטרילית
התפקיד כולל ניקוי וחיטוי מכשור ניתוחי עפ"י נהלי משרד הבריאות

לא נדרש ניסיון קודם, הכשרה תינתן במקום.
העבודה במשמרות

*המודעה מתייחסת לנשים וגברים כאחד

C
H
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N
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ר

ל
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מ

טלפון לבירורים: 03-5770521
קו"ח לפקס: 03-5771144

למרכז הרפואי מעיני הישועה 

דרושים/ות 
כח עזר למחלקות השונות

לעבודה מעניינת ומאתגרת באוירה משפחתית
העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה/שישי/שבת/חגים  

vv

לארגון ארצי
דרושים/ות
טלפנים/יות
למוקד חדש בבני ברק בהפרדה מלאה

 משמרות בוקר / אחה"צ
 שיחות נכנסות

 שכר בסיס גבוה + בונוסים

לפרטים:
052-7127 7 75

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)8-11(ק"ס וירושלים. 052-6580906

 בואי אלינו להיות סייעת 
חינוכית לפעוטות עם צרכים 

מיוחדים. מיידי! תנאים 
מעולים! צוות דינמי ומגובש! 

קידום! טל': 03-6711800
pauton@aleh.org 8-11(קו"ח(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן בקרבת 
ב"ב לגיל 3-4 תנאי שכר של 

משרד חינוך קו"ח לפקס 
1-533-7511-558)8-11(_____________________________________________

 מדריכה בפ"ת למתחם 
יצירה לילדים אחה"צ 

ימים א'-ה' 16:45-18:45
052-3891316)8-11(_____________________________________________

 מטפלות/סייעות לגיל 
הרך. 054-8426675

054-4433177)8-11(_____________________________________________

 דרוש/ה להגשת בקשות 
לתקציבי ממשלה + קרנות + 
מיקסום תקציבים בעל/ת ידע 

בהנה"ח קו"ח לפקס. 
03-6165110)09-09(_____________________________________________

 סוכנים, קושרים ומוכרים 
לחנויות "שמעיה" בירושלים 

ובב"ב, תנאים טובים 
_____________________________________________)8-11ל(052-3414491 פנינה

 לפיצה אנג'ל דרושים עובדי 
מטבח ומשלוחנים. לפרטים 

054-2146510)8-11(_____________________________________________

 לחברה פיננסית דרושה 
מנה"ח מתחילה למשרה 

מלאה קו"ח לפקס:
03-9205309)8-11(_____________________________________________

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל-3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)09-11(בטל': 054-8503222

 דרושה מורה לאנגלית 
לחל"ד מתחילת אפריל 5 
ימים )למעט ג'( קו"ח ל: 

09-7700381
sarak@amit.org.il)9-11ל(_____________________________________________

 לעזר מציוין ב"ב 
טלפניות לשעות הבוקר/

צהריים/ערב לפרויקט 
זמני, תנאים מצוינים 

למתאימות פרטים 
_____________________________________________)9-10(בטלפון. 052-5808957

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת לתינוקיה למשרה 

מלאה תנאים מעולים במיוחד 
_____________________________________________)9-10(+ בונוסים. 052-7144468

 לסוכנות ביטוח בפתח 
תקווה דרושה מתאמת 

פגישות לחצי משרה. שכר 
_____________________________________________)9-12(גבוה. 050-5746855

הידעת, שע"י ריח
אפשר להרויח?!

"נרד... וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים"
בס"ד

)שיר השירים(

אצלינו אפשר לקבל 
הכנסה חודשית של
€ 1500 בחודש ויותר

במודל של כח ה-3

בס"ד

054-578-6603
050-535-5959
052-872-0122

vv

Chazish420@gmail.com

למוקד גיוס תרומות בבני ברק
 ניסיון חובה!

שעות עבודה: 9:00-15:00
שכר בסיס גבוה + בונוסים

דרושה
מנהל/ת

קו עיתונות דתית / 8208866 / לארגון ארצי

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים

לפרטים, חגית: 050-8269883, 
עוגן: 054-4477666, סימה: 050-5332825

מטפלות/ים למעונות היום

מובילות/ים וסייעות/ים 
לצהרונים בגני ילדים

מובילות/ים וסייעות/ים 
לקייטנת פסח בגני הילדים 

שתתקיים בין התאריכים 11 לאפריל ועד ה-17 
לאפריל (לא כולל שישי ושבת) בין השעות 08:00 

ועד 13:00 ומהשעה 13:00 ועד 16:30

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
_____________________________________________)9-12(בוקר/ערב. 052-6607070

 דרושה מנהלת לחנות 
בב"ב משמרות, נסיון, שכר 

הולם קו"ח ל: 
menaelet127@gmail.com

_____________________________________________)9-10ל(052-7630426

 למעון איכותי דרושה 
מטפלת חמה ואוהבת העבודה 

עם צוות משפחתי ומיוחד 
לפרטים- שושי 052-7139090

_____________________________________________)9-10(לאה- 053-3126010

 דרוש עובד חרוץ ומסור 
לנקיון בנינים באזור פ"ת
תנאים טובים למתאימים

054-2421996)09-12(_____________________________________________

 לחברה הנותנת שירות 
לעסקים דרוש/ה מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית נוחה, 3 שעות ביום, 
לא נדרש נסיון, שכר גלובלי 

5,000 ש"ח.
_____________________________________________)10-10(קריירה 072-22-222-62

 לחברת בניה חרדית 
בירושלים פקיד/ה, לעבודה 

מול ספקים ועוד, שעות נוחות, 
שכר התחלתי 6,500 ש"ח 

_____________________________________________)10-10(קריירה 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בבני ברק 
פקיד/ת תפעול. משרת בוקר 

נוחה, 9,000 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)10-10(_____________________________________________

 לקופת חולים בבני ברק 
פקיד/ה לניהול קשרי לקוחות 

במרפאה, 50 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)10-10(קריירה 072-22-222-62

 לגן פרטי ברעננה דרושות 
גננת וסייעת אפשרות 
לחלקית, תנאים טובים

_____________________________________________)10-11ל(058-4185851

 ל"מלנטה" דרושות 
מוכרניות + עובדים 

כלליים רציניים לעבודה 
מיידית. 054-7840987 

058-7670860)10-13(_____________________________________________

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-35(מענקים 054-5558835

 בבני ברק דרושים 
*מטפלות לילדים עם צרכים 

מיוחדים *עובדי/ות נקיון 
050-9223999)10-11(_____________________________________________

 לרשת מזון בב"ב 
דרושים עובדים רציניים 

עדיפות לבעלי נסיון, 
מיידי. 054-7840987

050-9755999)10-13(_____________________________________________

קו"ח לפקס: 03-9087761

לרשת גנים באלעד

לרשת גנים באלעד 
דרושות גננות /סייעות למילוי מקום

למילוי מקום
דרושות גננות /סייעות
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מיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריי

ם  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433  | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת יר
פי

סד סני
תיב הח

נ
שר 

ת חיים 1. 03-5179802 | קלי
שב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24. 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תור

ת הרצוג. 03-6099821| רח’ ר
אלון 12 קריי

שבי 15. 08-8523639 | 
שדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ ר

שבי 35 | א
מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: רח' ר

שמעיה 19 ’’
17. 03-5755232 | אלעד: רח’ 

ת 10 |
ם: פנים מאירו

שלי
שפט 40 08-9419465| ירו

מ
ת ה

פר: רח' נתיבו
ת ס

ת כפר חסידים. 04-9040905 | קרי
ם: א.

סי
פה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכ

נתניה: שוהם 29 | לילינבלום 15 | האר"י  20  |בת ים: ניסנבאום 25|  חי

ת/
ת/טבלאו

קליק שקיו
שוקולד פרה

/
מארז פרלינים פרוגרס

מארז בון בון

ת
טריו

ת פ
שיי

שלי

שבע 120 גר'/
רבע ל

שים 300 גר'/
שנו

נ
דג דג 400 גר'

מעולה'
להבונים '

ת 
סוכריו

מארז 
מידה/

פיר
ת/ 

טנו
טנ

ק
בריבוע

שוקולד
מיקס מיני 

מוצים
ת ח

מקלו

מילאק
סי

שוקולד
ת 

שיי
שלי

ס 
קורנפלק

טחינה 

מיני/
ת 

עוגיו
ס/

שוקוצ'יפ
ת

ערגליו

סה
ת כבי

אבק
אריאל

מרק 
שקדי 

זוג 
שופ 

2*400 גר'/זוג קט
2*750 גר'

טנים 150 גר'/
נפולי

מיני
טיפי 

מארז ח
שוקולד 250 גר'

טונה
ת 

רביעיי

עוגיות חיוכים 150 גר'/
אגוזי/טעמי/מסטיק 

מאסט/כיף כיף/
/IN חטיף קליק

שבע
רבע ל

שטוח 
תון 

שפ
א

תון 
שפ

קוד:11233/א
מעולה'

גליל קוד:11219 '

ת 
אצבעו

שוקולד

מארז תפוצ'יפס 
/

קידס/צ'יטוס 10*20 גר'
דוריטוס/במבה 

ש 10*25 גר'
שו

ט
ש

מו
פילה דג 

ת ברוטב 
שעועי

ת/אפונה/
עגבניו

אפונה וגזר/רסק 
/28%

ת 
עגבניו

תירס/חומוס

מלא 
מח 

ק

שיו
טי

ת 
שיי

מי
ח

מה/וופל 
רולים על

מה 200 גר'
מעולה'/על

'

ת חמוצים
מקלו

מקל
ת על 

סוכריו

מירים
יין א

ש
שנו

ת מיני נ
עוגיו

ת חלב
שקאו

מ

מן
ת בר

עוגיו

ת יהודה/
מלכ

מ
ס

סנ
באזז/אקל

ס/
טו

ס/צ'י
טו

דורי
ס

תפוצ'יפ

בייגלה עבאדי

מילקי
מיני 

שרינק 

ת 
עוגיו

ת
מזרחיו

מיני 

ליקר

22%
ת 

רסק עגבניו

זוג גבינה

שים
שנו

נ

יין קונקורד/וינו

שוקולד
טיף 

ח

שמיניית יופלה פרי

מעולה'
יין '

שוקולד
ת 

טבעו
מ

מעדן יולו
מילקי

מעדן 

ס
טרופיק

ליקר

מבה נוגט 77619/
ת ב

שיי
מי

ח
ת דובונים 504228/

שיי
מי

ח
ת אפרופו 72959/

שיי
מי

ח
ת אפרופו 681138/

שיי
שלי

מבה 879798/
ת ב

שיריי
ע

מבה 60 גר'
ת ב

רביעיי

מון
סל

פילה דג 

ת/
ת קטנו

צלחו
ת 

/כוסו
סכו"ם צבעוני

ת 
יהלום 'מעולה'/כוסו

 B8 קרטון

ת חלוה
מאגד

מגבונים

נרונים 

נרונים

שונים
סוגים 

3*290 גר'
מעולה'

'

ת
שעו

 4
50 יח'

24-32 גר'
ס

לב

390 גר'
ת

עלי

225 גר'
מי

צ'ו

900 גר'

מריר
חלב/לבן/

ת
מי

כר

מריר
חלב/לבן/

ס
גרו

1 ק"ג
מעולה'

'

אחוה/בארכה
מלא

רגיל/
450 גר'

שונים
סוגים 

סם
א

רגיל/קולור
6 ק"ג

סם
א

שונים
סוגים 

ס
גרו

מים
מחי/קנולה/ב

מן צ
ש

ב
מעולה'

'

25 יח'

ת
עלי

ת
עלי

בלדי

מעולה'
מורי '

שי

מעולה'
רובינפלד/'

100%/צ'יק צ'ק
/80%

קוד: 48203

כולל פיקדון

שונים
סוגים 

18-20 גר'
מן

טע
ס/

לב

90 גר'
ת

מי
כר

כולל פיקדון
מ"ל

 750

טרה 
תה/

טב
י

שונים
סוגים 
טר

1 לי

40 גר'
עבאדי

שונים
סוגים 

200-220 גר'

16 יח'

כולל פיקדון
מ"ל

 750

50-55 גר'
ת

עלי

150 גר'

שונים
מים 

טע
כולל פיקדון

מ"ל
 200

2*850 גר'
תנובה

100 גר'
מעולה'

'

60 גר'
בייגל בייגל

כולל פיקדון
מ"ל

 750

תנובה

שונים
סוגים 

ס
גרו

כולל פיקדון
מ"ל

 187

שונים
סוגים 
תנובה

ת והפוך
טופ/קצפ

לא כולל 
שונים

סוגים 
ס

טראו
ש

36 גר'
ת

מי
כר

18 יח'

כולל פיקדון
מ"ל 

 500

סם
א

בלדי

בארכה/אחוה

סיק
בייבי ביי

קוד: 375614

ת
שעו

 4
72 יח'

מעולה'
'

ת
שעו

 6
66 יח'

מעולה'
'

200 גר'
עבאדי

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

שי
שי

שון עד 
רא

3-8.3.19
כ"ו באדר א'
עד א' באדר ב'

שוקולד
ת 

טבלאו

שונים
סוגים 

קוד:16401776

מעולה' 
מיץ ענבים '

/יין מוריה 
טר 

1 לי
מ"ל

ט 750 
רגיל/ליי

שה, נא לגשת לסניף הקרוב
שנה חד

ש תוקף הכרטיס ל
לחידו

שים
שנתי/מוגבל ל-3 מימו

ש"ח דמי מנוי 
 20

ש"ח
ב- 10 

שי-רביעי 5-6.3.19 כ"ח-כ"ט באדר א'
שלי

בימים 
שום

ת 
רביעיי

תפוז/קלמנטינה/
שומר/קולרבי/גזר 
תפו"א אדום 

ארוז/
ארוז

3
90

לק"ג

2 ב-
9

90

8
90

39
90

17
90

17
90

9
90

69
90

64
90

7
90

29
90

8
90

19
90

10

10
10

10

27
לק"ג90

לזוג

ליח'

ליח'

ליח'

ליח'

למארז
למארז

לק"גלמארז

7
90

8
90

8
90

10
16

90

5 ב-
20

2 ב-
25

3 ב-
20

ב-
 12

4 ב-10
10

7 ב-
100

3 ב-
20

3 ב-
10

5 ב-
10

3 ב-
12

90

4 ב-
10

5 ב-
15

ב-
 10

10

4 ב-
10

6 ב-
100

2 ב-
25

5 ב-
10

3 ב-
10

3 ב-
13

90

2 ב-
10

5 ב-
10

3 ב-
20

2 ב-
10

2 ב-
17

90

6 ב-
10

3 ב-
10

5 ב-
100

4 ב-
10

4 ב-
10

2 ב-
10

12
90

9
90

19
90

15
90

10

24
90

3 ב-
10

ליח'

4 ב-
8

90
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

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 2,820,000 

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

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

4-4.5 חדרים

אלעד

3-3.5 חדרים

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

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות, דירת 2 חד' + 

גג, חזית, מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

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

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

באר שבע

כח’-ל’ באדר תשע”ט
5/3-7/3/2019  

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, דירת 

5 חד' ק"א, 3 כ"א, 
חזית, משופצת עם 

סוכה ענקית ובק"ק, 
תוספת 2 יח"ד מרוהטות, 
המושכרות ב-5000 ש"ח. 

פינוי גמיש. 2,800,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ

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

+5 חדרים

 ברי"ף כ-120 מ"ר 4.5 חד' 
+ גג בטאבו מוארת כיווני אויר, 

נוף לת"א, בנין בוטיק ספרדי, 
4 דיירים אופ' ממשית להרחבה 

_____________________________________________)06-10(בבית ובגג. 052-9551551

 בלעדי!! ברחוב בית שמש
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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מיוחדת במימון באיזור 
בי"הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 

עם אפש' ליחידה 
2,500,000 גמיש תיווך 

ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 ברח' ניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

וק"ד עם מעלית כ-135 
מ' 3 כ"א + דירת 2 

חד' עם כניסה נפרדת 
שמושכרת ב-3,100 

ש"ח. + חניה גדולה, 
3,000,000 ש"ח 

גמיש. בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 במשרדנו דירות בין 
600,000 ל-1,000,000 ש"ח 
להשקעה/מגורים/מחולקות 

_____________________________________________)10-10(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)10-10(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

 בהאי גאון, דירת גן 4 חד' 
90 מ"ר כחדשה, 1,900,000 
ש"ח גמיש. מיידי בבלעדיות 

_____________________________________________)6-10ל(שאול. 054-2424094

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

עםחתימות שכנים 
על תוכנית, אפשרות 
לחלוקה. 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בבילו 5 חד' 120 מ"ר 
קומה 1 משופצת מהיסוד 

3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 "חמד שלמה" כל 
עבודות הצבע והגבס 

אמינים, מקצועים, 
המלצות בשפע.

_____________________________________________)8-15ל(050-5353265

 בבר אילן, דירה מחולקת 
ל-2 יחדות נפרדות, תשואה 

גבוהה מאוד 1,245,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(תיווך יעקב. 054-4901948

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בלוי יצחק באיזור 
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

בק"ב משופץ ומעליה 
דירה נפרדת של 3 חד' 
מושכרת, 2,550,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ ברב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 מול האוניברסיטה
4 חד', 86 מ"ר, ק"א, משופצת 
ברמה גבוהה עם תשואה 6%, 
שווה לראות. לאון - בית בית 

053-4462863)10-10(_____________________________________________

 בשכונה ג' בקלישר, דירת 
גן 3 חד' עם אופ' לתוספת 

50 מ"ר + 100 מ"ר חצר 
במחיר מציאה. לאון - בית בית 

053-4462863)10-10(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס גן 5 חד' מרפסת 
ענקית ונוף פתוח ליער 3 כ"א 

כ. פרטית, חנייה.
054-8070225)9-12(_____________________________________________

 דירה מחולקת 2 יחידות 
דיור מושכרות 4000 ש"ח 
שכונה ג' המיועדת לפינוי 

ובינוי. משה אלוש, אבני דרך 
054-3255667)9-9(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור מושכרות 5600 ש"ח 

שכונה יא. משה אלוש, אבני 
_____________________________________________)9-9(דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרת 3800 ש"ח רחוב 
רגר צמודה לאוניברסיטה משה 

אלוש, אבני דרך
054-3255667)9-9(_____________________________________________

 מבחר דירות לחלוקה 
ברחבי באר שבע במחירי 

מציאה. משה אלוש, אבני דרך 
054-3255667)9-9(_____________________________________________

 על קנית דירה וחלוקתה 
ניהול הדירה בשנה הראשונה 

חינם הכולל כולל בעמלת 
התיווך. משה אלוש, אבני דרך 

054-3255667)9-9(_____________________________________________

 רוצה ניהול נכס קיים 
ונמאס לך ממתווכים ושוכרים 
התקשר עוד היום לקבל יעוץ 
חינם. משה אלוש, אבני דרך 

054-3255667)9-9(_____________________________________________

 4 וחצי חד', מושקעת 
באזור מתחרד, ק"ב, בנין 

משופץ, אופציה לחלוקה ל-2 
דירות. 052-2604463 - תיווך 

_____________________________________________)10-10("מרכז מידע.

 בבר אילן 3 חד' + אופציה 
לבניה רשום בטאבו 70 מ"ר 

1,300,000 תיווך יעקב. 
054-4901948)10-10(_____________________________________________

 באזור מתחרד 3 חד', 
ק"ב, אופציה לבניה קלה 
במהלך השכירות, מיקום 

אטרקטיבי 052-2604463 - 
_____________________________________________)10-10(תיווך "מרכז מידע" 

בני ברק
 תכנון ועיצוב פנים והוצאת 

תוכניות אדריכליות לשיפוץ 
 AR בית ישן/חדש סטודיו

אדריכלות ועיצוב ובניה.
_____________________________________________)9-12(אסף 052-8559759

 ברח' קוטלר 3 חד' 75 
מ"ר קומה ג ללא מעלית, 
ומעליה 2 יחידות חדשות 

ומושכרות, הדירות 
מאווררות ועם נוף פתוח 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
050-5308742
03-5797756)9-9(_____________________________________________

 הזדמנות פז בשלמה 
המלך! 5 חד', 130 מ"ר, 

תחילת בניה תוך שנה במחיר 
מציאה 1,870,000 ש"ח 

בקודם זוכה! 054-3050561 
_____________________________________________)9-11("הראשון בתיווך"

 6 חד' באיזור רחוב 
רדק ק"ק משופץ, 

עם נגישות, משופצת 
מהיסוד עם אופצייות 

מוכנות לחלוקה. 
2,700,000 בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742

03-5797756)9-9(_____________________________________________

למכירה
בחיים לנדא 7, בני ברק
נותרו דירות אחרונות

3 חדרים

03-7153035  050-4927000
בשלבי בניה מתקדמים ללא

תיווך
שיווק
בלעדי

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

למכירהלפרטים: 1700506350 
באברבנאל, בני ברק

בשלבי בניה
3 חדרים + מרפסת

פנטהאוז מפואר

רחוב אברבנאל 37, בני ברק

פנטהאוז תיווך ושיווק האחים סולומון | אברבנאל 78, בני ברק | 03-7153035

03-7153035  050-4927000

ללא
תיווך

שיווק
בלעדי

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה בעליון! 4 חד' כ-110 
מ"ר, קומה ב' רק 1,420,000 

_____________________________________________)10-10(ש"ח גמיש. 054-9422194

 בבלעדיות! בבן קיסמה 
העליון 4, מרווחת + מרפסת 

מהסלון + מחסן + חניה 
"תיווך-פלוס-ח. לסקר"

03-9089201)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 3 חד' + יח' הורים, נוף 

פתוח רק 1,290,000 ש"ח. 
052-5752500)10-10(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 דוד רזיאל דירת 4 חד', 
קומה 2 אזור מתחרד הכל 

חדש 1,450,000 ש"ח דוד ארי 
054-3191310)10-10(_____________________________________________

 רחוב הנרקיס 4 חדרים 
יפיפיה, ריצוף חדש, קומה 3, 

80 מ' בנוי, 920,000 ש"ח. דוד 
_____________________________________________)10-10(ארי 054-3191310

 קרן היסוד, דירה 
משופצת, 3 חד', 54 מ', קומה 
1. אזור מתחרד 990,000 דוד 

_____________________________________________)10-10(ארי 054-3191310

 ביאליק 3 חד', פינת אוכל 
מוגדרת קומה 2/2, 56 מ', 

אזור מתחרד 980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10(דוד ארי 054-3191310

 ביהודה הנשיא כ-75 
מ"ר מחלות ל-3.5 חד' ק"ק + 
סוכה, משופצת מהיסוד, לל"ד 

1,750,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-11ל(055-2543152

 כל הקודם זוכה, החלה 
מכירת הדירות בבנין 

החדש והיוקרתי שייבנה 
ברח' רבי עקיבא 63. 
דירות 4-5 חד'. שיווק 
בלעדי תיווך אשכנזי 

03-5791770
_____________________________________________)10-11(ישראל 052-5555882

 בקוטלר/ר'עקיבא כ-70 
מ"ר ק"ב משופצת 1,500,000 

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

 באזור יגאל ק"ק 100 מ"ר 
חזית מיידי 1,800,000 ש"ח 
"אפיק-נכסים" 03-5791514

053-3128884)10-10(_____________________________________________

 נדירה! באזור מוהליבר 
במיקום שקט 170 מ"ר 6 
ענקית סלון ענק )במקור 

2 דירות( ק"א חזית 4 כ"א 
מעלית 3,700,000 ש"ח מיידי. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
054-2250000)10-10(_____________________________________________

 באזור העירייה 80 מ"ר 
ק"ג )רעפים( חזית מצב מצויין 

1,450,000 ש"ח. "אפיק-
נכסים" 03-5791514

054-2250000)10-10(_____________________________________________

 באהרונסון 100 מ"ר 
מפוארת + היתר בניה בגג 

ליח"ד + מעלית, 2,200,000 
ש"ח.

_____________________________________________)10-10(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בפנקס דירת-נכה 140 
מ"ר + חצר כ-100 מ"ר + 
חניה, חדשה, 2,500,000 

_____________________________________________)10-10(תיווך-הנדלן 050-4177419

 להשקעה זבוטינסקי דירה 
מחולקת ל-2 יחידות )השיפוץ 

לפני שנתיים( 1,500,000 ש"ח 
גמיש. מס' נכס 6640

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

 קריית הרצוג "פנטהאוז" 
5 חד' + מ. שמש כ-110 
מ"ר מפוארת מ+ מעלית 
1,900,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)10-10(לדיור" 052-5222690

 בהתנאים, דירת-גן, 
70 מ"ר + חצר 70 מ"ר, 
משופת שקטה יפיפיה, 

|מקסימום נדלן"
052-2452820)10-10(_____________________________________________

 בדב גרונר למכירה דירת 
גג + יחידת הורים נפרדת בגג. 

סה"כ 90 מ"ר 1,790,000 
ש"ח. תיווך 054-3355874 

SUPER HOUSE)10-10(_____________________________________________

 באזור ריינס פנטהאוז 
ק"ה + מעלית + גג בטאבו 
+ נוף מיידי 2,600,000 ש"ח 
"אפיק-נכסים" 03-5791514

053-3128884)10-10(_____________________________________________

 פנטהאוז נדיר! 260 
מ"ר בנוי + 90 מ"ר מרפסות 

מושקע! + נוף ק"ה + מעלית 
באזור אבטליון 5,000,000 

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

 בשכון ג' ד. גן מפוארת! 
כ-300 מ"ר 6 חד' ענקית! + 
חצר ענקית 4,300,000 ש"ח 

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

 בלעדי בדב-הוז )פרדס 
כץ( דירת גג 4.5 חד' 200 
מ"ר, מפוארת ומושקעת 
רמה גבוהה ק"ג - חזית 
גג ענק פתוח )עם דירה 

נוספת של 50 מ"ר 
מושכרת ב-3300 ש"ח( + 

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

נכסים-והשקעות"
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 ברח' הצבי, 8 חד' 
דופלקס-גג + מעלית 

"מאגדים" - משה דסקל
050-5926021)10-10(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 6 חד' 
בפ"כ 1,500,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב 054-5500263

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר קומה 
4 מרפסות + סוכה גדולה 

2 כ"א דוד-תיווך
050-4122744)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! באזור ויזניץ 
בעלי מלאכה דופלקס 200 
מ"ר 6 חד'  +יחידה של 3 
חד' 63 מ"ר 4 כ"א ק"ג + 

מעלית +חניה חזית משופצת 
3,100,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! באזור פרל 
דופלקס 6 חד' }3+3{ 

משופצת כחדשה ק"ג חזית + 
חניה ניתנת לחלוקה בקלות 
2,200,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 באזור הרב שך דופלקס 
5 חד' 160 מ"ר ק"ג חזית 

שמורה + היתר לבניה חדר 
נוסף בגג 2,380,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)10-10(פנחסי 03-5799308

 בלעדי באזור העירייה 
דופלקס 6 חד' + יחידת דיור 
מושכרת ק"ג חזית משופצת 

חדשה 2,500,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)10-10(פנחסי 03-5799308

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

ומעלית 2,950,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 5 חד' 
מפואר בקרית הרצוג + 

מעלית 2,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב 054-5500263

 ברחוב האי גאון 
במקום הכי טוב!! 
דופלקס ק"א 100 
מטר, קומה ב' 90 

מטר, מסודרת, ניתן גם 
ליחידות/טאבו משותף 

2,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 ברחוב אחיה השילוני 
באיזור מנחם 3.5 חד', 

ק"ג + אופציה ממשית 
ליחידה של 25 מטר, 

וכן לבניה על הגג )עם 
תוכניות הגשה לעירייה( 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן זכאי 
בוולפסון 5 חד' 120 מ"ר ק"ב 
חזית 3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 באליעזר 4.5 חד' מרווחת, 
מעלית, עורפית אופציה לבניה 

ולחלוקה 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)10-11ל(054-8412778

 ביהודה הנשיא/לנדא 
- 115 מ"ר 5 חד' + סוכה 
גדולה ק"א - חזית 3 כ"א 
+ 50 מ"ר בקומת קרקע 

2 יחידות דיור חדשות 
ומרוהטות מושכרות 

ב-5,000 ש"ח לחודש 
מיידי, 2,800,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)10-10(_____________________________________________

 במימון, כ-6 חד' מושקעת, 
ק"א חזית, ניתן לחלק בקלות 

ליחידה. 2,400,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)10-10(אנג'ן 02-80000-80

 5 חד' 130 מ"ר ברשי 
קומה א' משופצת ויפה תיווך-

BA-יזמות
_____________________________________________)10-10(054-4980159 דורון

 ברחוב חברון/מקובר 
5 חד' גדולה ומשופצת 

קומה א' עם כניסה 
פרטית, קומה א' חזית 
2,400,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בחברון ד. מרווחת 
משופצת מהיסוד קרקע 5 

חד' 130 מ"ר ניתנת לחלוקה. 
2,450,000 ש"ח. 

050-8951323)10-12(_____________________________________________

 5 חד' בשיכון ה' חדשה 
מקבלן מפוארת במיוחד + 

חנייה תת קרקעית 2,800,000 
_____________________________________________)10-13(ש"ח. 050-4124665

 בעובדיה 5 חד' נדירה, 
ק"א  + מעלית, 3 כ"א 
2,450,000 ש"ח. תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)10-10(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,950,000 ש"ח. תיווך-

יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בפוברסקי 5.5 חד' + 
אופציה ממשית ליח"ד, ק"ק 

+ חצר, 2,200,000 ש"ח. 
תיווך-יישוב-הארץ

050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבית יוסף 5 חד' 
מחולקת לדירת 3 חד' ויחידה 
של 2 חד'. מושכרת ב-6,700, 
בניין-חדש. 2,180,000 ש"ח. 

תיווך-יישוב-הארץ -03
050-4999465 8007000)10-10(_____________________________________________

 באשל אברהם כ-5 חד', 
חזיתית, 3 כ"א + אופציה 

2,300,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! באזור באר מים 
חיים 5 חד' 125 מ"ר משופצת 

כחדשה ק"ב + מעלית + 
חניה + אופציה 30 מ"ר כולל 

רצפה ועמודים א. פנחסי 
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 ביגאל אלון משופצת 
+ מעלית וחניה, אפשרות 

הרחבה ל-6 חד'.
052-6210979)10-13(_____________________________________________

 למכירה בגנחובסקי ק"ב 
5 חד' 130 מט' משופצת + 

מרפסות מחיר 1,900,000 
ש"ח. תיווך: 054-2345633 

_____________________________________________)10-10(מיידי!

 באזור בן זכאי/יהודה 
הנשיא 5 חד' ק"א חזית + 
סוכה גדולה + שתי יח"ד 

מושכרות 2,830,000 ש"ח! 
_____________________________________________)10-10("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור עזרא 162 מ"ר 
6 חד' משופצת + יחידה 

מושכרת ק"ב חזית 2,850,000 
ש"ח "אפיק-נכסים"

03-5791514)10-10(_____________________________________________

 בהצבי, 5 ענקית! 
משופצת ק"א חזית + מעלית 
וחניה 2,230,000 ש"ח "אפיק-

_____________________________________________)10-10(נכסים" 053-3128884

לפרסום
03-6162228
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