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ל
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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(_____________________________________________

באר שבע

כו’-כח’ בניסן תשע”ט
1/5-3/5/2019  

 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

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

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,400,000 גמיש, 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 

_____________________________________________)18-18(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)18-18(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

 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(_____________________________________________

 בלוי יצחק באיזור 
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

בק"ב משופץ ומעליה 
דירה נפרדת של 3 חד' 
מושכרת, 2,500,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ ברב קוק 23 

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

בני ברק

 בקוטלר 3 חד' 75 
מ"ר ק"ג ללא מעלית, 

ומעליה 2 יחידות חדשות 
ומושכרות ב- 6,200 
ש"ח, אפש' לטאבו 

משותף, מאווררות ועם 
נוף פתוח 2,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)09-09(_____________________________________________

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

ומעלית 2,950,000 גמיש 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

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

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות/טאבו משותף 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

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

 באחיה 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(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

אטרקטיביות
הלוואות בפריסה רחבה 
חיסכון ענק במחזור משכנתא
מחירים מיוחדים לאברכים
054-6961132

4-4.5 חדרים

 בזכרון מאיר 5 חד' 
110 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
4 כ"א, חזית + גג של 90 
מ"ר מרוצף, צמוד בטאבו 

2,980,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

תחרות. ביטוח נאמן, 
050-4750475)14-40(_____________________________________________

וילות ובתים

 בק.הרצוג, 4 חד' + 
חדר סוכה, מסודרת, קומה 

ראשונה, ללא תיווך, 
_____________________________________________)14-18ל(052-3343342

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

לפרטים: 1-700-506-350 

 ביהושוע, בגן העיר 
4 חד', קומה נמוכה 
עורפית, 2,100,000 

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

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

 בשיכון ה' בלוי יצחק/
כהנמן 3.5 חד' משופצים 
+ יחידה של 2 חד', ק"ב 
2,100,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מציאה, מיוחד באזור 
פנקס/אהרונסון, 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 
65 מ' + מרפסת של 10 
מ', אפש' לחלוקה, ק"א, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברחוב אהרונסון, 4 
חדרים, 90 מ"ר, קומה 

ב', משופצים ברמה 
גבוהה, 1,920,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר 
מינץ, דירת 3 חדרים 
+ יחידה מושכרת ב- 

2,700 ש"ח, קומה ב', 
1,820,000 ש"ח. 

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

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

 בחיד"א, 3 חד' גדולים 
ומשופצים מעל 80 מ"ר, 

חזית, ניתן להפוך ל- 4 
חד', מושכר לשנה וחצי, 
1,700,000 גמיש. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

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

 בקושניר, בתחילת בנין 
בוטיק, דירות מפוארות, 

3,4 חד', 3 כ"א, החל 
 Bsd .מ-1,600,000 ש"ח

_____________________________________________)12-24(יזמות-053-3180305

 90 מ"ר מחולקת ל-2 
יחידות משופצת, מרוהטת 
ומושכרת תשואה מעל 6% 

844,000 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)16-18ל(053-3169564

 בית פרטי, 5 חד' 98 
מ"ר נטו + חצר פנימי, 

בשכונה שומרי מצוות, ליד 
ביה"כ "הכיפה". משופץ יסודי 
ומשודרג, פנוי מיידי. בקרבת 

מרכזים מסחריים. חנייה 
קרובה, מקום שקט במיוחד! 

1,325,000 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(054-7911775

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר קומה 
4 מרפסות + סוכה 

גדולה. 2 כ"א דוד-תיווך.
050-4122744)16-18(_____________________________________________

אלעד
 בבלעדיות "שחף נכסים!" 
בעליון, 4 חד' + יחידת הורים, 

מרפסת גדולה, נוף 1,620,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח. גמיש. 052-5752500

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באזור המאירי, 4 חד' מרווחת 

+ יח' הורים, נוף פתוח.
054-9422194)18-18(_____________________________________________

 דירת גן, 4 חד', 85 מ"ר 
+ 80 מ"ר חצר בטאבו, איזור 

דתי, קרוב לעיר ולים. 1310 
_____________________________________________)18-18(ש"ח. תיווך יוסי 054-5706488

פנטהאוזים ודירות גן

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור מושכרות 5,600 ש"ח 
רחוב מבצע נחשון במחיר 

מציאה. משה אלוש אבני דרך 
054-3255667)18-18(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 4000 ש"ח 

במחיר מציאה. משה אלוש 
_____________________________________________)18-18(אבני דרך 054-3255667

 בית קרקע שכונה ד' 
מחולקת ל-4 יחידות דיור 
מושכרות ב-6,000 ש"ח 

במחיר מציאה. משה אלוש 
_____________________________________________)18-18(אבני דרך 054-3255667

 מבחר דירות לחלוקה בכל 
אזורי באר שבע החל מ-500 
אל"ש. משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 קנית דירה רגילה או 
מחולקת בשנה הראשונה דמי 

ניהול השוטף בחינם. משה 
_____________________________________________)18-18(אלוש אבני דרך 054-3255667

בית שמש

 בבר אילן 4 חד' מחולקת 
ל-2 יחידות עם תשואה גבוהה. 

1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב 
054-4901948)18-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בקריה אור שמח קומה 

שלישית 3 חד' אופציה הרחבה 
לשתי חדרים ללא גג 80 מ"ר 

1,400,000 ש"ח גמיש.
054-7997077)18-18(_____________________________________________

 כנסו ללוח דירות חינם 
לציבור החרדי ללא דמי מנוי 
dira4me.co.il .18-18(ללא רישום(_____________________________________________

 כל הקודם זוכה החלה 
מכירת הדירות בבניין 

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

03-5791770
_____________________________________________)18-19(ישראל 052-5555882

 בחנה סנש פתוח ושקט 
ק"א אחרונה 65 מ"ר + א. 

בניה ל-150 מ"ר בקומה 
+ גג 150 מ"ר א. חלוקה. 
2,850,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)18-18(נכסים" 03-5791514

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

1,890,000 ש"ח. *3 חד' 70 
מ"ר 1,200,000 ש"ח. 

054-3050561 - "הראשון 
_____________________________________________)18-21(בתיווך"

 בשדרות-גרשטנקורן, 
ק"ק מוגבהת 120 מ"ר חזית 

לשדרה, אופציה, גדולה 
2,200,000 ש"ח. תיווך הנדל"ן 

050-4177419)18-18(_____________________________________________

 בסמטת-מנשה, 115 
מ"ר חזית שמורה ומטופחת 

+ חניה כיווני אוויר, ק"ב תיווך 
_____________________________________________)18-18(הנדל"ן 050-4177419

 בלעדי ברחוב עזרא 120 
מטר בניין 4 דיירים ק"ק + 

חצר 90 מטר + מרתף בנוי. 
3 כ"א קיימת יחידת דיור. 2.4 

מליון. תיווך אלטרנטיב
054-5500263)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ג' ד. גן מפוארת! 
300 מ"ר 6 ח' ענקית! + 

חצר ענקית 4,300,000 ש"ח. 
מפתח ב-"אפיק נכסים"

053-3128884 03-5791514)18-18(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ה' בבנין 
חדש דירת גן 5 חד' 145 

מ"ר + חצר כ-80 מ"ר 
כניסה מיידית 2,800,000 

ש"ח גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)18-18(_____________________________________________

 באנילביץ בבניין חדיש 
דופלקס 5 חד' 130 מ"ר 

ק"א ו-ב' + מעלית + חניה 
משופצת סלון ענק 2,800,000 

_____________________________________________)18-18(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 באזור נחמיה רח' שקט 
דופלקס 8 חד' 220 מ"ר  

+מרפסת 70 מ"ר ק"ב חזית 
חדשה מתאימה לחלוקה 
)טאבו משותף( א. פנחסי 

03-5799308)18-18(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 6 חד' 
בתחילת הרב שך משופצת 

גדולה קומה השניה בנייה 
מעץ 2,100,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)18-18(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור מינץ 5 ענקית 
יפיפיה כ-170 מ"ר סלון 

ומטבח גדולים + סוכה ענקית 
ק"ג + מעלית 2,700,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)18-18(_____________________________________________

 בלוין דירת גן 130 מ"ר בנוי 
+ גינה חדשה לאכלוס תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)18-18(_____________________________________________

 בנתן הנביא 5 חד' 
קומה א', ענקית 120 

מ"ר, משופצים ומרווחים 
+ מרפסת סוכה ענקית 

+ חניה 2,430,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 בק. הרצוג 5 חד' 
מרווחת, חזית עם נוף 

מדהים, חדשה, כשנתיים 
_____________________________________________)18-25(מהקבלן, 054-6287000

 בבלעדיות!!! בשיכון 
ג' 5 חד' כחדשה! 

מעלית, חניה, מחסן, מ. 
שמש + תוספות! שקטה 

"אלוני נכסים"
052-7610603)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן זכאי 
בוולפסון 5 חד' 120 מ"ר ק"ב 
חזית 3 כ"א 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור גבעת 
רוקח בקומה שלמה }3 דיירים 
בבניין{ 5 חד' ענקית 150 מ"ר 

ק"ב חזית + חניה כפולה 4 
כ"א מצב מעולה 2,600,000 

ש"ח. גמיש. א. פנחסי
03-5799308)18-18(_____________________________________________

 נדירה! ליד יהודה הנשיא 
יוקרתי ושקט 170 מ"ר 6 
ענקית סלון ענק )במקור 

2 דירות( ק"א חזית 4 כ"א 
מעלית 3,600,000 ש"ח מיידי 

_____________________________________________)18-18("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,900,000 ש"ח. תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)18-18(_____________________________________________

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

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

050-4999465)18-18(_____________________________________________

 נדירה! בסלנט 5 חד', 
4 כ"א, 3 דיירים בבניין 

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

050-4999465)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! בראדזמין/
רוזובסקי, 5 חד' מושקעת, 

ק"ג + מעלית "תיווך-אריה" 
0531-172-172)18-18(_____________________________________________

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

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)18-18(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא בן 
זכאי 4.5 חד' 100 מ"ר + 

אופציה 35 מ"ר כולל רשיונות 
ק"א + חניה.

_____________________________________________)18-18(א. פנחסי 03-5799308

 בהזדמנות! באזור ס. אזר 
4 חד' 90 מ"ר יפיפיה כחדשה 

ק"ג 1,870,000 ש"ח "אפיק 
נכסים" 03-5791514

053-3128884)18-18(_____________________________________________

 באזור לנדא בגמר בניה! 
4, ענקית + מרפסות ק"ק 

גבוהה בנין קטן ואיכותי! 
_____________________________________________)18-18("אפיק נכסים" 03-5791514

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו בבניין חדש 

4 חד' משופצת ברמה 
גבוהה! עורפית שקטה 

ומוארת! + חנייה ומחסן 
מושכרים רק 1,850,000 

ש"ח. להב נכסים
050-41777-50)18-18(_____________________________________________

 בשמעיה בבניין 
בוטיק ומפואר )3 דיירים 
בלבד!( 4 חד' משודרגת 
+ ננוף וכיווני אויר טובים 

2,150,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)18-18(נכסים 050-41777-50

 באבוחצירא בלעדי! 
4 חד' ק"ג חזית 95 מ"ר 

משופצת להכנס מיידי 
רק ב-1,580,000 ש"ח. 

"אפיקי נדלן בועז" 
050-4156080)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! באזור 
אבוחצירא-המכבים 4 חד' 

ענקית, שמורה מאוד + 
אופציה. ק"ב. בניין מטופח. 

1,630,000 ש"ח. תיווך-אנג'ן 
02-80-000-80)18-18(_____________________________________________

 בגבעת רוקח 4 חד' 
ק"א חזית, מושקעת ברמה. 
1,820,000 ש"ח. תיווך-אנג'ן 

02-80-000-80)18-18(_____________________________________________

 בהרב קוק 4 חד' ק"ב 
חזית, משופצת, מרווחת מאוד 

1,900,000 ש"ח. תיווך-אנג'ן 
02-80-000-80)18-18(_____________________________________________

 ליד הראשונים 4 חד' 
90 מ"ר משופצת כחדשה 
מושקעת + חניה + סוכה 

ק"א חזית 1,820,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

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

גדולה 2,000,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)18-18(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברח' ירושלים 
4 חד' 85 מ"ר סוכה גדולה 

ק"א משופצת 1,750,00 ש"ח 
_____________________________________________)18-18(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 במרכז בבניין חדיש 4.5 
חד' + מרפסת שמש 120 
מ"ר ק"א חזית משופצת 

2,100,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)18-18(_____________________________________________

 באזור הרב שך 4 חד' 
80 מ"ר + מרפסת פתוחה 

11 מ"ר ק"א חזית 3 כ"א 
משופצת 1,750,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

 בנויפלד 4 חד' בלעדי! 
ק"ג חזית + אופציות 
דירה מעולה במחיר 
לסגירה מדהים רק 

1,580,000 ש"ח "אפיקי 
_____________________________________________)18-18(נדלן בועז" 050-4156080

 בגולומב 4 חד' חדשה 
מקבלן, ק"ב, חזית, 2,300,000 

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בבנין חדש בזכרון מאיר, 
4 חד' יפיפייה, חזיתית. 

2,200,000 ש"ח. תיווך-יישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)18-18(_____________________________________________

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

חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח. 
תיווך-יישוב-הארץ

052-3344721 03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' מפוארת , 
בנין חדש 1,850,000 ש"ח. 

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

 א. נויפלד 4.5 חד' כ-90 
מ"ר ק"ד + א. בצד 28 מ' 
+ ג. בטון 90 מ' )שכנים 

ב.(1,520,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)18-18(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. סוקולוב כ-4 
חד' כ-75 מ"ר ק"ג משופצת 
א. גג-בטון 1,510,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)18-18(_____________________________________________

 למהירי החלטה!! א. 
סירקין כ-4 חד' כ-93 מ"ר 
קומה-א' + א. להרחבה 
1,650,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)18-18(משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי! ברח' ירושלים מול 
גן העיר מיקום מעולה 3 חד' 

70 מ"ר ק"2.5 אחרונה א. בגג 
כולל היתרים 52 מ"ר משופצת 

חזית פונה לנוף + חניה 
1,680,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)18-18(_____________________________________________

 באזור העיריה דופלקס 
6 חד' + יחידה מושכרת 

190 מ"ר ק"ג חזית משופצת 
כחדשה 2,500,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

 ללא תיווך בחברון כ-5 חד 
+אופציה ,יפהיפיה 130 מ"ר 4 
כ"א קומה ב' 2,340,000 ש"ח

052-7633888 )18-21(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 דירת נכה 2.5 חד', 
חדשה מקבלן, אכלוס מיידי, 
1,150,000 ש"ח. לפרטים: 

_____________________________________________)16-19ל(03-5785777



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4 חד'+ 
תב"ע להרחבה!!! 
מבצע! ק.יובל, ק. 

מנחם ועיר גנים! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)50-24/19(נכסים" 02-6763740

טבריה

לפרסום
בלוח

03-6162228

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)18-18(_____________________________________________

 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)17-17(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

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)18-18(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

כו’-כח’ בניסן תשע”ט  1/5-3/5/2019

+5 חדרים

 בנוף פוריה חדשה 
מהקבלן 3 חד' 80 מ"ר מוכנה 

למגורים + אופציה לחדר 
רביעי עם מעטפת 850,000 

ש"ח. תיווך הצבי 04-6716666
053-3147717)18-18(_____________________________________________

 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

 בחברון/הרב קוק 3 
חד' חזית, מתאים גם 

לנכה כניסה ללא מדרגות, 
מצד שני הדירה בק"א 

1,520,000 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(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר + יח' דיור 
30 מ"ר מושכרות יחד 3,700 
ש"ח בקומת קרקע וראשונה 

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

04-6716666 053-3314717)18-18(_____________________________________________

 בקרית שמואל 140 מ"ר, 
5 חד', משופצת ויפה, סלון 

ענק, ק"ג, ללא, באזור מעולה, 
משופצת חלקית, 770,000 

ש"ח בלבד "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)18-18(_____________________________________________

 מציאת המציאות בק"א, 
בבנין 4 דיירים דירת 130 

מ"ר + מרפסת סוכה + נוף 
לכנרת + אופ' ליח"ד של 40 

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

"תיווך הצבי" 053-3314717 
04-6716666)18-18(_____________________________________________

 בראבד 65 מ"ר קומה 
2.5 + אופ' בגג ובצד 

עם חתימות שכנים על 
תוכנית, אפש' לחלוקה. 

1,700,000 ש"ח וכן אופ' 
למכירת הגג בנפרד בלעדי 

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

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 דירת 4 חד' עם מרפסת 
גדולה + נוף לכנרת במקום 

מיליון ומאה אלף ש"ח )כ-130 
מ"ר( רק 920,000 ש"ח. 

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

_____________________________________________)18-18(050-7333404, תיווך הצבי

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

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

053-3147717  04-6716666)18-18(_____________________________________________

 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 

630,000 ש"ח סופי תיווך-הצבי 
053-3147717 04-6716666)18-18(_____________________________________________

 מציאה!! בהאדמור 
מקוצק 3 חד' 70 מ"ר 

ק"ג עם מעלית, עורפית. 
1,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 במתחרדים 74 מ"ר 
מסודרת בקומה א' רק 

485,000 ש"ח סופי. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)18-18(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

1,250,000 ש"ח איכלוס מיידי. 
052-7167071)11-19(_____________________________________________

 במתחרדים 3.5 חד' 74 
מ"ר משופצת קומפלט בק"א 
+ שוכר לטווח ארוך 520,000 

ש"ח בלבד. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)18-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברחוב יהודה הנשיא/
דקר 3 חד' גדולים 75 

מ"ר, במצב טוב חזית, 
קומה ב', עם אופציה 
להרחבה ל-120 מ"ר 

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

ב"ב. 03-5797756
050-5308742)12-12(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)18-18(הצבי. 053-3147717

 מציאה, בהר סיני 3 
חד', ק"ב +מעלית, חזית, 

מסודרת, 1,550,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 מציאת המציאות!!! 
בקרית שמואל חדשה מהקבלן 

מיני פנטאווז 124 מ"ר עם 
מרפסת ענקית + נוף פנורמי 

מדהים לכנרת שאין שני לו 
+חניה ומחסן בטאבו +מ .סוכה  
ב900.000 שח בלבד!!! הקודם 
זוכה תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)18-18(_____________________________________________

 באזור ק.שמואל נדירה 
ביותר!!! 3.5 מ"ר גובה הדירה, 

5 חד', 155 מ"ר, משופצת 
קומפלט + 3 מרפסות, 

האחת 30 מ"ר סוכה בקומה 
ב' + גג מוצמד בטאבו עם 

אופציה לבניית דירה נוספת, 
מושכרת ב- 4,000 ש"ח 

לחודש, 820,000 ש"ח סופי!! 
"תיווך הצבי" 053-3147717, 

04-6716666)18-18(_____________________________________________

וילות ובתים

 דירה מרווחת, 3 חדרים ליד 
_____________________________________________)15-19(ביהכנ"ס הגדול, 052-7660288

 ברחוב פרל, 94 מ"ר, 
קומה ג' ואחרונה, גג בטון 
עם נוף פתוח, מאווררת, 
1,730,000 ש"ח, מיידי. 

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

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

דימונה

 בק.שמואל קומת כניסה, 
משופצת קומפלט, 40 מ"ר, 

באזור מעולה, מושכרת 
ב- 1,800 ש"ח, 520,000 ש"ח 

בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)18-18(_____________________________________________

 דו משפחתי, 150 מ"ר, 
מחולק ל- 2 דירות + נוף 
לכינרת + גינה גדולה + 

אופציה ל- 2 יחידות של 80 
מ"ר, ביחד 1.3 מליון בלבד. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)18-18(_____________________________________________

 בק.שמואל, 125 מ"ר, 
4 חד' + נוף , ק"א+ חניה 

ומחסן בטאבו, מסודרת ויפה, 
750,000 ש"ח בלבד, סופי. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)18-18(_____________________________________________

 בק.שמואל בקומה א', 4 
חד', משופצת ויפה +  חניה 
ומחסן, 750,000 ש"ח בלבד. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)18-18(_____________________________________________

קריית אתא

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

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

052-7169562)1-25(_____________________________________________

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

052-5844040)10-36(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות 
בבעש"ט דירת גג עם יחידה 

מושכרת במחיר מציאה, 
2,350,000 ש"ח גמיש, 

054-8482178)14-18(_____________________________________________

 ברוטשילד/מנדלסון, 3 
חד' + מרפסת גדולה, קומה 

א', חזית, 3 כ"א, מסודרת 
_____________________________________________)14-18ל(ושמורה, 052-7642838

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

_____________________________________________)15-19(ש"ח, 050-4644211

 ברח' פרל השקט והמרכזי 
ק"א 3.5 חד' כמו 4, מושקעת. 

050-4101068)16-18(_____________________________________________

 125 מ"ר, 4 חד' + 
מרפסת ענקית חלק ממנה 

סוכה + נוף לכנרת + אופציה 
לחדר חמישי, משופצת ויפה, 

מושכרת ב-2,800 ש"ח. 
770,000 ש"ח. "תיווך הצבי" 

053-3314717 04-671666)18-18(_____________________________________________
2-2.5 חדרים

וילות ובתים

+5 חדרים

 בחברון/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
050-5308742 5797756)10-10(_____________________________________________

 100 מ"ר ברח' בגנו )מול 
העיריה(, קומה א' ע"ע פינוי 

מיידי, ללא תיווך, 
_____________________________________________)14-18ל(054-4483999

 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(_____________________________________________

 בגן וורשא משופצת 
מחולקת לשתיים מפוארות 

מניבה 7000 לחודש 
2,090,000 ש"ח. אפשרות 

לחצי דירה ב-1,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-15(תיווך 050-4160390

 בגולמוב, 4 חד', חדשה 
מקבלן, ק"ב, חזית, 2,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בבנין-חדש בזכרון-מאיר, 
4 חד' יפהפיה, חזיתית, 

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בשבזי, 4 חד', מפוארת, 
בנין-חדש, 1,850,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בבית הלל/גבול ר"ג 4 
חד' + גג בנוי קומה ג' + 

חניה 3 כ"א ומרווחת תיווך. 
2,100,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)16-19ל(054-8496302

 4 חד' ברחוב סוקולוב/
חשב סופר קומה א. חזית 

מסודרת, 3 כ"א 1,820,000 
בלעיד תיווך ש. מאירוביץ 

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

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר קומה 
4 מרפסות + סוכה 

גדולה. 2 כ"א דוד-תיווך. 
050-4122744)16-18(_____________________________________________

 למכירה דירה ברח' עזרא 
34, 70 מ"ר קומה ראשונה. 

_____________________________________________)16-20ל(052-2631746

 בלעדי! ביהודה הנשיא 2 
חד' 50 מ"ר ק"א + אופציה 

ממשית 60 מ"ר חזית 
1,650,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)18-18(_____________________________________________

 בלעדי בשמואל הנביא 
קרוב להרצוג ולר"ע 70 

מ"ר 2.5 חד' + מרפסות 
3 כיווני אוויר קומה 

ראשונה + סוכה כניסה 
מיידית מחיר מציאה 

1,250,000 ש"ח גמיש 
הקודם זוכה!! מתאימה 

גם להשקעה. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)18-18(_____________________________________________

 לסגור!! א. בנימין-אברהם 
כ-2.5 חד' כ-58 מ"ר קומה-א' 
שמורה א. לסוכה 1,160,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)18-18(_____________________________________________

 מיידי!! א. צייטלין כ-2.5 
חד' גדולה + מרפסת כ-57 
מ"ר + ת. בטון-כ 28 מ"ר 

1,300,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)18-18(משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדית ברחוב קובלסקי 3 
חד' קומה 2 חזית מסודרת + 

אופציה 1,390,000 ש"ח. תיווך 
050-9299049)18-18(_____________________________________________

 ברח' ירושלים 3 חד' 70 
מ"ר ק"ק משופצת + מרפסת 
סוכה גדולה 1,650,000 ש"ח 
_____________________________________________)18-18(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 בהרב קוק 3 חד' 72 מ"ר 
משופצת ק"ג + גג בטון חזית 
נוף פתוח 1,590,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

 באזור נחמיה 3 חד' 
ענקית 95 מ"ר ק"ג + אופציה 
בגג בטון + חניה 2,000,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בהזדמנות במרכז! בגמר 
שלד 3 חד' רק 1,560,000 
ש"ח! *4 חד' + מ. שמש 

*פנטהאוז יחיד בקומה 180 
מ"ר + נוף "אפיק נכסים"

053-3128884 03-5791514)18-18(_____________________________________________

 למכירה 3 חד' אזור 
זבוטינסקי ב"ב. כ-75 מ"ר 

+ אופציה על הגג משופצת 
קומפלט. 1.38 מליון גמיש. 
הקודם זוכה. 03-5444815 

054-7477054)18-18(_____________________________________________

 בנויפלד קרוב לנורוק 
בלעדי! ק"א חזית 3 
חד' 75 מ"ר + סוכה 

+ אופציות גדולות 
1,400,000 ש"ח. מיידי! 

"אפיקי נדלן בועז" 
050-4156080)18-18(_____________________________________________

 המציאה - בנורוק 3 
חד' + יחידץ דיור + גג בטיון 

משופץ פנחס נכסים.
055-6789653)18-18(_____________________________________________

 "המציאה" 3 חד' 
בסמטת רחל ק"ב 70 מטר 

אופציה במצב מעולה. פנחס 
_____________________________________________)18-18(נכסים 055-6789653

 מציאה! בחנקין 3.5 חד' 
+ מרפסת. שמורה, ק"ב. 

מחיר לא לפרסום! תיווך-אנג'ן 
02-80-000-80)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות, בצייטלין 3 
חד' 60 מ"ר, ק"א, חזית, 

1,430,000 בלבד! תיווך-אנג'ן 
02-80-000-80)18-18(_____________________________________________

 למבינים, בהרצוג 3.5 חד' 
78 מ"ר. ק"א, זקוקה לשיפוץ. 
1,450,000 ש"ח. תיווך-אנג'ן 

02-80-000-80)18-18(_____________________________________________

 בפרל 3 חד' ענקית 94 
מ"ר. משופצת ומרווחת + 

נוף. ק"ג. אופציה בגג בטון + 
מחסן. 1,750,000 ש"ח. תיווך-

_____________________________________________)18-18(אנג'ן 02-80-000-80

 ברבנו בחיי )מרכזי 
ושקט( חייבת להמכר! 3 
חד' יפה ושמורה, ק"א + 
אופציה "דלוקס נכסים" 

054-8451271)18-18(_____________________________________________

 בק. הרצוג 3 חד' קומה ב' 
+ אופציות בניה, 1,350,000 

ש"ח לל"ת. 050-8221132
_____________________________________________)18-21ל(053-2703924

 בבנייה בכהנמן, קבלן 
אמין 3 חד' + מרפסת 50 

מ"ר, 1,970,000. 3 חד', 
1,400,000. 4 חד', 1,800,000 

_____________________________________________)18-18(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 באבוחצירא בלעדי! 3 
חד' ק"ב חזית + אופציות 

מושקעת, 2 בקומה 
מיקום מעולה 1,340,000 
ש"ח. "אפיקי נדלן בועז" 

050-4156080)18-18(_____________________________________________

 בגניחובסקי בלעדי! 
3 חד' ק"ב עם מעטפת 
סגורה 120 מ"ר מיקום 

מדהים רק ב-1,495,000 
ש"ח. מיידי! "אפיקי נדלן 

_____________________________________________)18-18(בועז" 050-4156080

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

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

052-3344721 03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בגולומב 3.5 חד' חדשה 
לאכלוס , ק"ב, 1,800,000 

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בבניין חדש, בזכרון מאיר, 
3 חד' גדולה, 1,700,000 ש"ח. 

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

 לזריזים!! נויפלד 3 חד' 
כ-65 מ"ר משופצת ממוזגת 

+ א. להרחבה 1,310,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)18-18(_____________________________________________

 א. אלחריזי 3 חד' ק"ב 
כ-65 מ"ר משופצת סוכה א. 

להרחבה 1,430,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)18-18(_____________________________________________

 למהירים!! א. קובלסקי 
3 חד' כ-66 מר כ-60 

מעטפת-בנוי 1,480,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)18-18(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 חד' בפ"כ 
במתחרדים קומה ב' חזית 
משופצת 1,360,000 ש"ח 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)18-18(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בחידא 
קומה א' משופצת כ-70 מטר 

+ סוכה 1,400,000 תיווך 
_____________________________________________)18-18(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' בפ"כ אזור 
המכבים קומה ב' חזית 

משופצת 1,330,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)18-18(_____________________________________________

 א. שלמה-בן-יוסף 3 
חד' כ-64 מ"ר קומה-ב' "מ. 
מהיסוד" + מחסן א. כ-40 

מ"ר 1,320,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)18-18(_____________________________________________

 מבחר דירות החל מ-300 
אל"ש. משה אלוני אבני דרך 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 מבחר בתי קרקע עם גינה 
החל מ-550 אל"ש. משה אלוני 

_____________________________________________)18-18(אבני דרך 054-3255667

 בטבריה עילית 
במתחרדים דירת 4 חד' ק"ב 3 
כייווני אוויר מרווחת ומאווררת 
- מרפסת-סוכה, רק 645,000 

ש"ח. לתיאום-פגישה בדירה 
זו ועוד מבחר גדול של דירות 

במתחרדים התקשר
04-999-1211 לוינגר-תיווך-

_____________________________________________)18-18(לאנ"ש

ירוחם
 מבחר דירות החל מ-300 

אל"ש. משה אלוני אבני דרך 
054-3255667)18-18(_____________________________________________

 מבחר בתי קרקע עם גינה 
החל מ-550 אל"ש. משה אלוני 

_____________________________________________)18-18(אבני דרך 054-3255667

 ברמות א' ייחודית דופלקס 
מחולקת לשתי דירות נפרדות 

150 מ"ר כניסות נפרדות עלות 
2,050,000 ש"ח גמיש. יש 

אופציות הרחבה בדירה.
054-7997077)18-18(_____________________________________________

 ברמות ג': קוטג' 5.5 
חד' )147 מ"ר נטו( + גינה 

+ מרפסות, גישה נוחה. 
ע"י ביה"כ נווה-אברהם רק 

2,900,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות זרחי: וילה 8 
חד' )230 מ"ר נטו( + גינה 

)200 מ"ר( עם יחידה + חלל 
)50 מ"ר(, נוף, גישה-נוחה. 

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 5 חד' בבניין 
חדש יוקרתי )120 מ"ר נטו( + 
מרפסת סוכה  42 מ"ר, נוף! 

חדרים גדולים! 3,050,000 
ש"ח. תיווך הכוכבים:

02-571-3375)18-18(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד' )100 
מ"ר נטו( בבניין חדש יוקרתי, 
2 מרפסות, נוף מהמם, יחד'  
הורים. רק 2,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 4 חד' בבנין 
חדש יוקרתי + 2 מרפסות )35 

מ"ר( + גינה, מחסן, 2 חניות 
פרטיות, נוף. 2,550,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בסורוצקין 4 חד' 80 מ"ר 
שופעת שמש 3 כווני אוויר 
מרפסת 2,300,000 ש"ח 

_____________________________________________)18-18(לרציניים בלבד. 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: 
02-5713375)18-18(_____________________________________________

 בקרית צאנז 3 חד' 85 
מ"ר פינתי מול אהבת תורה 3 
כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 לל"ת. 

053-3166586)18-25(_____________________________________________

 ברמות א': 2 חד' )40 
מ"ר נטו( + ת.ב.ע. להוסיף 53 
מ"ר ומחסן, ק"א. 1,290,000 
ש"ח בלבד! תיווך הכוכבים: 

02-5713375)18-18(_____________________________________________

 מעולה להשקעה במרכז-
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מרווחות תשואה 5,450 ש"ח. 
1,130,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 

050-4104044)18-18(_____________________________________________

 בהדר גנים )קהילות 
יעקב( 4 חד' + חצי - 110 

מ"ר בנוי + 115 מ"ר גינה - 
מושקעת ויפה!! 2,545,000 

_____________________________________________)18-18(ש"ח. 050-4811122

 בהדר גנים )רח' החליל( 
קוטג' מפואר 180/180 מ"ר 7 
חד' - מיידי!! 2,990,000 ש"ח. 
050-4811122 050-6610501)18-18(_____________________________________________

 ברחוב יהלום 5 חד' 
135 מטר, משופצת, 3 כ"א, 

קומה 2 מעלית וחניה בטאבו. 
1,970,000 ש"ח

_____________________________________________)18-18(אתי 054-3320655

 בבן גוריון בבניין בן חצי 
שנה, 6 חדרים 130 מטר, 

מרפסת סוכה ומחסן, מיקום 
_____________________________________________)18-18(מעולה, עידן 053-2817721

 בבן צבי, 5 חד' גדולה 
ומרווחת, מרפסת שמש וממד, 

2 מעליות, קומה 6, יחידת 
הורים. 1,890,000 ש"ח.

_____________________________________________)18-18(אתי 054-3320655

 בשפירא/בלפור 4 חד' 
קומה 1 + מעלית וחניה 

1,590,000 ש"ח.
050-3528252)18-18(_____________________________________________

 בסלנט 4 חד' גדולים + 
מעלית וחניה 1,520,000 ש"ח. 

050-3528252)18-18(_____________________________________________

 ברצון עין גנים, 4 חד', 
מרפסת שמש, ממ"ד, עיצוב 

אדריכלי, בניין בן שנתיים. 
1,795,000 ש"ח עידן 

053-2817721)18-18(_____________________________________________

 ברוטשילד! 3 חדרים 
עורפית ושקטה, סלון ענק, 3 
כיווני אוויר. 1,320,000 ש"ח. 

054-5566145)18-18(_____________________________________________

 דירה למכירה בפתח תקוה 
מציאה!! בשפירא השקט! 3 
חדרים גדולה, מעלית, חנייה, 

סוכה. 1,410,000 ש"ח. 
054-5566145)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות בגורדון 3 חד' 
_____________________________________________)18-18(מעלית וחניה. 050-3528252

 בהזדמנות בחפץ-חיים 
אחד-העם 3 וחצי חד' 73 מ"ר 

ק"2 1,130,000 ש"ח. תיווך-
_____________________________________________)18-18(יוחנן 050-4104044

2-2.5 חדרים
 ביהודה הלוי המבוקש! 

2 חד' + חצי - מאוד 
מאוד פוטנציאלית!! רק - 

1,200,000 ש"ח. כ-70 מ"ר 
_____________________________________________)18-18(ק"ק מיידי!! 050-4811122

3-3.5 חדרים
 הנשיא המבוקש 3 חד' 

קרקע אופ' לחצר, 680 אלף. 
_____________________________________________)18-18(שמואל 052-8045458

 קרן היסוד דירה 3 חד' 
65 מ' דירה שמורה 590 אלף. 

_____________________________________________)18-18(אביאל 054-9472364

קריות
 משרדנו מתמחה בניהול 

נכסים, מכירה, השכרה, 
התחזוקה, השבחה, תמ"א 

38, מסחרי, מגורים, שיפוצים, 
חלוקות - המומחיות שלנו 

השקט שלך - מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרויקטים.

04-8441111)18-18(_____________________________________________

 בקרית אתא, השקעה 
בנכס החל מ-2,000,000 ש"ח. 

תשואה עוברת, זכיה בפייס! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)18-18(פרויקטים. 04-8441111

 בקרית אתא, דירה 100 
מ"ר, מרפסת 80 מ"ר, מעולה 

לחלוקה, דירה גדולה המחיר 
קטן! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרויקטים.
052-2790370)18-18(_____________________________________________
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מחסנים

משרדים

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-42/18(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)22-23/19(_____________________________________________

מגרשים

חנויות

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

 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)18-18(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)18-18(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)18-18(_____________________________________________

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

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

_____________________________________________)12-21(וואצפ- 35799670210

מבנים

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-22(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-47/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-13/20(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)01-26/19(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)49-50/19(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

בני ברק

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

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

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

050-3070487)49-49/19(_____________________________________________

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)4-31/19(_____________________________________________

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

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)04-04/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-26(לבעלז. 052-7118100

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

שליט"א 058-7179228
054-848175)11-33(_____________________________________________

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

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

 "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(_____________________________________________

בר יוחאי

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-47(_____________________________________________

גליל מערבי
 "מיקי במושב"

חופש להורים דרור לילדים!!! 
בעמקא, צימרים למשפחות, 

שפע אטרקציות,
התנסות בחליבה, רכיבת פוני,

אווירה כפרית ודתית,
,052-8669090 ,04-9969141

mikibs.co.il:12-28/19(בקרו באתר(_____________________________________________

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

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

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

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

גורן

 יחידת נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת 
4X8 מ', מוצנעת + משחקי 

חצר. 050-8566778
050-2187690)11-36(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)13-20(בצימר המערה, 050-5990545

 הזדמנות 1.4% כספך 
בבטחונות מלאים אנ"ש, חוזה 

לשנה עם אופציה, 
054-2321111)14-14/20(_____________________________________________

 מפרטי, בקליבלנד, 
ארה"ב, וילה 4 חד' + 

גינה גדולה, מושכרת ב- 
950$, ב- 225,000 ש"ח, 

055-6612221)14-26(_____________________________________________

 להשכרה חלק ממבנה 
חדש ומפואר בביתר 

עילית לישיבה או סמינר 
לבנות, המון אפשרויות 

כולל פנימיה, 
052-2570102)14-18(_____________________________________________

 בב"ב להשכרה, דירת 
חדר/חדר וחצי, קומת קרקע, 
מתאים ל- משרד/נכה/גן + 

_____________________________________________)14-18ל(חצר, 052-6357770

 מחסנים בב"ב בגדלים 
שונים עד 60 מ"ר עם גישה 
לרכב, מתאם גם לח.עבודה, 

052-7142450)15-19(_____________________________________________

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-14/20(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-42/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/20(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-20/19(_____________________________________________

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

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-21/19(_____________________________________________

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)26-01/20(_____________________________________________

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)48-50/19(_____________________________________________

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

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

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-22/19(_____________________________________________

יבניאל

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים, גם לפסח. 
_____________________________________________)10-25/19(כניסה פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-25/19(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

_____________________________________________)46-22/19(ג'קוזי. 050-4154145

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

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-03/20(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-27/19(_____________________________________________

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

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-36/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-40/19(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-24/19(_____________________________________________

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-09/20(_____________________________________________

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

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-22/19(קרוב! 052-4484443

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

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

_____________________________________________)23-24/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-46/19(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

054-8470433 ,054-8450432)13-07/20(_____________________________________________

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

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
_____________________________________________)8-30/19(נוף מדהים 052-7772913

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

ליד השטיבלעך + 
מרפסת ונוף לשבתות, 
חגים וימי חול. מחירים 

נוחים 052-8450587
_____________________________________________)8-35ל(054-8526211

הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-20/19(_____________________________________________

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

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

_____________________________________________)5-31/19(טל': 04-9017575

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)10-10/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-12/20(_____________________________________________

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

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

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

 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)29-30/19(_____________________________________________

 5 חד', 12 מיטות, 
מיוחדת מאוד, מרפסת גדולה 

נוף לכנרת ולחרמון
בק. שמואל, מרכזי, כשרה 

_____________________________________________)11-23(לפסח! 050-4124556

 דירת נופש חדישה 
ומאובזרת, מול הכנרת + 

מרפסת, עד 6 נפשות, דקה 
_____________________________________________)12-20ל(מהטיילת. 054-6511250

גליל עליון
 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + בריכה + ג'קוזי, 
מנגל, טרמפולינה, נדנדה 

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

 דירת פנטהאוז חדשה 
בטבריה החרדית, נוף 

לכינרת, לפסח ולשבתות, 
052-5774118)14-18(_____________________________________________

 בנוף פוריה! דירת 
נופש גדולה לפסח ולבין 

הזמנים, נוף + חצר, 
058-7797817)14-18(_____________________________________________

 וילה משפחתית 4 חדרי 
שינה + מטבח גדול וגינה 
גדולה, נוף משקיף לעמק, 

052-5440336)14-26(_____________________________________________

 צימרים מפנקים, ג'קוזי 
ענק, בריכה צנועה, נוף, חדר 
אוכל, ביה"כ, מבצעים חמים, 

_____________________________________________)15-41ל(050-8219080/1

 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)18-18(_____________________________________________

 דירה גדולה ומשופצת, 
ריהוט חדש, נוף לכנרת, 

בקרית שמואל, נקייה לפסח. 
_____________________________________________)16-20ל(053-3165679

 לכל השנה! ולפסח! כשר 
למהדרין! למטיילים לזוגות 

ומשפחות דונם של מדשאות 
ומשחקי ילדים ונוער. 

052-3540874 077-8228803)16-27(_____________________________________________

 בסנהדריה! ליד בר 
אילן! 2 יחידות נופש 

זוגיות, נקיות ללא 
מדרגות. יומי ושבועי. 

כשר לפסח!
052-7638702)14-18(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

+ ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפ' לקבוצה. 050-7362739

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 דרושה דירת 3 חדרים 
בב"ב. לל"ת במחיר 1,350,000 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 050-6651365

 למכירה בקרית אתא 
עסקה מעולה בקרבת האזור 

החרדי 3 חד' רק 560,000 
ש"ח שוכר מעולה דרור שורק 

_____________________________________________)18-18(רילוקיישן 050-8757537

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 בהזדמנות 2.5 חד' קומה 

ראשונה רק 490,000 ש"ח 
במיקום מצוין שכירות עוברת 

גבוהה 050-8757537 דרור 
_____________________________________________)18-18(שורק רילוקיישן

קרית ביאליק
 בקרית ביאליק, מעולה 

לחלוקה, קומה 2, חייבת 
להמכר! - מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרויקטים.
052-2790370)18-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 דירת 4 חד' במזרחית 

אפשרות לחלוקה, 80 מ"ר 
ב-700,000 ש"ח. מורין 
_____________________________________________)18-18(רילוקיישן 052-8679833

3-3.5 חדרים
 דירת קרקע משופצת 
להשקעה! 3 חד' עם גינה 

בקרית ביאליק 750,000 ש"ח 
_____________________________________________)18-18(מורין רילוקיישן 052-8679833

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

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

קרית מוצקין
 בקרית מוצקין, מחולקת 
מושכרת, תשואה גבוה מאוד! 

- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)18-18(פרויקטים. 052-2790370

קרית שמואל
 בקרית שמואל, דירת 

4 חד', מרפסת נוף, מעלית, 
חניה ומחסן, מחיר מציאה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)18-18(פרויקטים. 052-2790370

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בהרצל 93, 4 חד' 
קומה 5 + מעלית,בניין 

בן 4 שנים, 4,800 ש"ח. 
_____________________________________________)11-21(איילה 050-5586335

בני ברק

דירות 
להשכרה

 באשל אברהם דירת 4 
חד' קומה 1, חזית, ללא 
מעלית, מסודרת 4,200 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

2-2.5 חדרים

 ברחוב יגאל, דירה 2.5 
חדרים, משופצים, קומה 
2.5, מיידי, 3,700 ש"ח. 

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

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

 ליד ויז'ניץ, 2 חד', מרוהטת 
קומפלט + מזגנים + מעלית, 

_____________________________________________)14-18(ק"א, לל"ת, 054-8406608

 באזור קרית הרצוג, פדרמן 
החדשה, 5 חד', ק"ג + מעלית 
+ מחסן + חניה ומיזוג, לל"ת, 

_____________________________________________)15-19ל(050-4145161

 ברחוב טבריה, 4 
חדרים, קומה ג', ללא 

מעלית לתקופה קצרה 
עד שנה, 4,000 ש"ח, 

מיידי. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, 

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

 להשכרה דירת 2.5 חד' 
ברח' ירושלים, גמיש! לל"ת, 

054-8410564)15-19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

יחידות דיור

 דירת חדר/חדר וחצי, 
קומת קרקע, מתאים 

ל- נכה/משרד/גן + חצר, 
_____________________________________________)14-18ל(052-6357770

 בק. הרצוג, יחידה 
מפוארת, 2.5 חד' מרוהטת, 

דו"ש ק"א. ניתן לשכור לחוה"פ
053-3188822/11)16-18(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
להשכרה בצפת והסביבה + 

דרושות דירות למאגר.
_____________________________________________)3-29("תיווך". 050-4105896

צפת

כפר חב”ד
 דירה יפיפיה, מושקעת, 
ממוזגת, מקום שקט לחתן 

וכלה/זוגות עד 2 ילדים, 
054-5504356)14-18(_____________________________________________

חיפה
 בהשילוח 29, 2.5 חדרים, 

ענקית, 80 מ"ר, מפוארת, 
נוף לים, לשכירות ארוכת 
טווח, 2,200 ש"ח, גמיש, 

050-6428960)14-18(_____________________________________________

 ברמב"ש ג' פרוייקט 
חברון, 5 חד' + מרפסת פונה 

לפארק, ק"ב, לל"ת
054-2275382)16-20(_____________________________________________

בית שמש

 ברח' טבריה 2.5 + חצי 
משופצת כחדשה קומה א' על 

_____________________________________________)18-19ל(עמודים 054-6926163

 תיווך דרושים שוכרים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ 

מיידי. לדירות יפות ומרוהטות 
מחירים טובים 03-5444815 

054-7477054)18-18(_____________________________________________

 תיווך מבחר ענק של 
דירות להשכרה בנות 2-3-4 

חדרים אזור ב"ב ופ"כ לשוכרים 
טובים, כניסה מיידית גם 

דירות חדשות. 03-5444815 
054-7477054)18-18(_____________________________________________

 בלעדי בדניאל 5 חד' 
משופצת ק"ב ואחרונה 

חזית 6000 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)18-18(_____________________________________________

 בלעדית 4 חד' בפרמישלן 
חדשה ויוקרתית 4,900 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(תיווך 053-7417820

 באזור אבן גבירול 4.5 חד' 
יפה מרוהטת ק"ב + מעלית 

5,100 ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ג' 3 ענקית + 80 
מ"ר מרפסות ק"א רק 4,100 
ש"ח מפתח ב-"אפיק נכסים"

03-5791514)18-18(_____________________________________________

 בהרצוג ישעיהו 3 וחצי 
חדרים משופצת מהיסוד! 

קומה א' חזית מיידי! 
ב-3,900 ש"ח להב נכסים

050-4177750)18-18(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בלעדי בברטנורא 
בבנין חדש 2.5 חד' כ-45 

מ"ר מרוהטת 3,600 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)18-18(_____________________________________________

 בפרדס כץ/הרצל יחידת 
דיור 2 חד' גדולה מאוררת 

וממוזגת, משופצת, מרוהטת 
_____________________________________________)18-21ל(קומפלט 052-7614249

 בשיכון ה' ק"א 2 חד', 
חדשה מזגנים 2,600 ש"ח 

_____________________________________________)18-21(גמיש. 050-4110040

 במהרש"ל יח"ד יפיפיה 
מאווררת מרווחת ומרוהטת 

+ מ. שמש/סוכה ק"ד. 2,500 
_____________________________________________)18-19ל(ש"ח. 050-4164695

 דרושה דירת 3 חד' בבני 
ברק לל"ת במחיר 1,350,000 

_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 050-6651365

 דרוש לאדם העובד 
כמסג'יסט טיפולי רפואי 

ספרים וחומרים העוסקים 
בתורת המסאג'. 

_____________________________________________)18-18ח(052-7396092

 להשכרה בבני ברק 
במרכז-ר"ע חנות ענקית, 2 

חזיתות תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

 במרכז ר' עקיבא 86 מ"ר 
משופץ ק"א+מעלית לחנות, 

משרד וכד' 6,500 ש"ח "אפיק 
_____________________________________________)18-18(נכסים" 03-5791514

 להשכרה באלעד חנות 
28 מ"ר מרכז מסחרי אבטליון. 

מיידי 058-4420300
_____________________________________________)18-21ל(054-3456791

 במרכז! חנות 40 מ"ר 
לכל מטרה! 7,400 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18("אפיק נכסים" 03-5791514

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני ברק? 

בשבילך אנחנו כאן.
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)18-18(054-49801599 דורון

 באזור פרל בב"ב 
מגרש כ-450 מ"ר 

במיקום מעולה! עם 
זכויות בניה ל-14 דירות 

מינימום )עבר וועדה( 
עם פוטנציאל עצום! 

ב-11,000,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)18-18(נכסים 050-41777-50

 בלעדי ברבי עקיבא 
אזור ירמיהו משרד 75 
מ"ר מפואר ומושקע 
)מחולק ל-4 חד' ניתן 
לשינוי( כניסה פרטית 

כולל מטבחון ושרותים, 
כניסה מיידית 4300 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)18-18(_____________________________________________

 משרד 80 מ"ר במרכז בני 
ברק להשכרה במחיר מציאה 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)18-18(054-4980159 דורון

 בית ו-2 צימרים באור הגנוז 
לל"ג בעומר שבתות ולבין 
הזמנים עירוב מהישוב עד 

_____________________________________________)18-29(למירון 052-7632474

 וילה מקסימה ונקייה, 
לל"ג בעומר, חצר ענקית, 

מתקנים. רביעי-מוצ"ש. 
055-6624822)18-20(_____________________________________________

 בדף היומי! 3 חד' + חצי 
כ-90 מ"ר ק"א - ממוזגת! דוד 

שמש! מיידית! 3,700 ש"ח. 
050-4811122)18-18(_____________________________________________

פתח תקווה
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ם
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ל          וברכה
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03-6162228

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)49-01/20(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

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

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

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-2774773. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)47-21ל(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)23-24/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-28/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

מכירת רכב

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

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-42/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-23/19(_____________________________________________

צפת

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

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

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

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-28/19(מים מהדרין. 054-5742965

פוריה

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

058-4453986)1-25(_____________________________________________

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

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)04-04/20(_____________________________________________

תעוז

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

054-3040770 050-5461155)8-34(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

כו’-כח’ בניסן תשע”ט  1/5-3/5/2019

שברולט

מוצרים 
ושירותים

הובלות

אירועים
 השכרת ציוד לאירועים 

מקרנים מסכים רמקולים 
פלזמות, מחשבים, פנסים 

מצלמות, מקרופונים
054-4420846)47-19/19(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

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

קנית רכבים

 יוסף חיים שליחויות זול 
במיוחד. איסוף ויבוא סחורות 

לבתי עסק ביגוד הנעלה 
ושונות, עירוני ובינעירוני. 

055-6802902)10-18(_____________________________________________

 הובלות קטנות וגדולות 
כולל פירוק והרכבה חדש!! גם 

_____________________________________________)10-22(לצפון. 050-4150357

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-18/19(_____________________________________________

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)46-20/19(_____________________________________________

השכרת רכב

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

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

077-40-900-70)36-38/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

התעמלות

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

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)01-05/20(_____________________________________________

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

 050-5833367 10,14,20,60
055-6703368)10-36/19(_____________________________________________

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

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

052-7166619)9-21(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-22/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

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

 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
_____________________________________________)51-27/19ל(052-2514960

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 20 איש 

050-9303353)12-24(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות, באווירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקית וג'קוזי, 
050-7070030)13-25(_____________________________________________

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-33(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-27/19(_____________________________________________

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)31-32/19(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-22(זולים! 052-2523284

מכונות תפירה
 מחסן התפירה של מנחם 
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 

_____________________________________________)8-34(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד 
_____________________________________________)9-7/20(כמו חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)9-21(_____________________________________________

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

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

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
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה. 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם.

050-4469796)12-24(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית 
ספר לנהיגה, 60 שנות 

נסיון, הילוכים, אוטומט, 
משאית. 03-6054445 

03-6044435)12-24(_____________________________________________

 רכב שברולט טראוורס 
LT, שנת 2017, 48,000 ק"מ, 

יד 1, פרטי, אחריות יצרן עוד 
שנה, במצב מעולה! מחיר 

_____________________________________________)14-18(172,000 ש"ח, 054-4815570

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

 במבצע השכרת רכב ללא 
הגבלת ק"מ החל מ- 2,250 

ש"ח כולל מע"מ, 
050-6666599)14-40(_____________________________________________

יעוץ
 טוען רבני עם נסיון, 

ממונות, גירושין, הסכמים, 
_____________________________________________)14-18ל(יעוץ חינם, 058-4197988

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)47-21/19(60 איש 052-8860953

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-15/20(ומשפחות, 058-7506090

 בריכה פרטית מוצנעת 
ומחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה, 

לזוגות ולקבוצות, 
052-3135105)15-27(_____________________________________________

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)16-42(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-28/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-36/19(דרושים זכיינים

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

052-3245153)08-20(_____________________________________________

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

נגרות לכסאות ורהיטים 
ופוליטורה, מבצע ריפוד מושב 
_____________________________________________)10-18ל(לכסא 70 ש"ח. 052-4227714

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

רפואת שיניים

 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-20(_____________________________________________

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

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

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

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

 יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________49-21/19(לחתונות 0525-778544

צילום

פיתוח קול

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-20(אוריאל 052-5347349

צבע

 צביעת דירות שפכטל 
ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 

_____________________________________________)10-22(ואמין. יאיר 054-7452543

 קורס קצר ויסודי מטפל 
בבעיות צרידות ויבלות במיתרי 

הקול, מחיר נוח.
_____________________________________________)11-23ל(052-7157785

שיפוצים
 שיפוץ 2000 מבצעים כל 

סוגי השיפוצים, תוספות 
בניה ובניית מרפסות, 

050-4176916)14-18(_____________________________________________

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה, 
055-6876176)15-23(_____________________________________________

קונה ספרי קודש
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
תשלום גבוה
052-7677348052-7677348

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

054-6465188)18-19/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

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

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-28/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-36/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)42-21(_____________________________________________

סוזוקי

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמאית. 
 052-9362739 052-2403750)16-32(_____________________________________________

 נמצאה שמיכת תינוק/ת 
בקו 6 לפני כחודש. 

_____________________________________________)16-19ח(052-7605463

 אבד רחפן לבן שאיבד 
שליטה, המוצא הישר יבורך 

_____________________________________________)16-16ח(054-8471251

 נמצא נגן MP3 ביום א' 
בתאריך ב' ניסן באזור רבי 

עקיבא - פינת השומר. 
_____________________________________________)16-16ח(052-7694418

 נמצא ספר בתוך שקית 
"בני אמונים" באוטובוס קו 

220 מקרית ספר לבני ברק. 
_____________________________________________)16-16ח(052-7683547

 נמצאה שקית של 
קידישיק בתאריך 14/4/19 

בתחנת כהנמן פינת ר' עקיבא. 
_____________________________________________)16-16ח(050-4199166 052-7621651

 לפני כחודש נמצא עגיל 
כסף תלוי על גשר בלינסון. 

ניתן לקבלו ע"פ סימנים. 
054-5555848)16-16(_____________________________________________

 סוזוקי בלנו 2002 
אוטומטי כל התוספות, מנוע 

חדש מיבוא מכנאי מעולה בלי 
_____________________________________________)18-18(תאונות. 055-6883937

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

04-6987450 054-5989347)25-30/19(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-12/20(לביה"כ. 052-6460451

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

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-11/20ל(077-5590283, 054-5726412

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-11/20(למירון, 050-2606535

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-32/19(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

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

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-50/19(_____________________________________________

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-10/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-36/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+ בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-30/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)06-18(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-21/19(_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-06/20(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-37/19ל(054-8470055

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

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-45/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-48/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-37/19(_____________________________________________

מעלות

 4 בקתות עץ לזוגות 
ולמשפחות, נוף מרהיב, חצר 

מאובזרת, 04-6989391, 
050-9070487)15-27(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים, סטנדרט 

גבוה, פרטיות, באוירה 
פסטורלית + המלצות. 

050-6333765)16-28(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-49(_____________________________________________

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

052-5844040)18-18(_____________________________________________

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-18(שרי 050-4171813

 צבע לאנ"ש באזור המרכז, 
מחירים מיוחדיםם לאברכים 

_____________________________________________)18-19ל(ובני תורה. דוד 052-9567642

קורסים
 קורס ללימוד שפת האידיש 
לנשים ובנות יפתח אי"ה בבני 

ברק בחודש אייר.
053-3100975)18-21(_____________________________________________

 בי"א ניסן נמצאה שקית 
ובה שעון וסוכריות בבית 

העלמין בהר הזיתים. 
_____________________________________________)18-18ח(050-6256846

 השבת אבידה נמצא 
קורקינט בגינה ציבורית ברח' 
הרב פארדו ב"ב בחול המועד. 

052-7195006)18-18(_____________________________________________

 נמצאה אבידה בפארק 
רעננה בחול המועד.

052-3323204)18-18(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)18-18ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מכשיר נוקיה 206 או 
סמסונג 1200 בתרומה אפשרי 

_____________________________________________)18-18ח(במקולקלים. 052-3595314
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 שולחן + 6 כסאות 
מרופדים לסלון חדשים, 

2,000 ש"ח! *ספות 2+3 
עור איטלקי נאצ'י בהזדמנות, 
2,500 ש"ח. אפשר לקנות כל 

_____________________________________________)12-21ל(מוצר בנפרד! 052-4227714

 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

_____________________________________________)14-26(ק"ס: 052-7171228

 שולחן לבן למטבח - 
אפוקסי מט, גודל 1.10/80 

נפתח ל- 1.70 מ"ר, 260 ש"ח, 
052-2644177)14-18(_____________________________________________

 ארון 2 מטר, 4 דלתות 
סנדוויץ חדש, צבע לבן עם 

פורמיקה בפנים, היה בשימוש 
מעט זמן, כחדש לחלוטין, 

1,200 ש"ח, הארון עלה 8,000 
_____________________________________________)14-18ל(ש"ח, 052-7644177

 שולחן 2.90 נפתח ל- 4.4 
מטר, חדש לחלוטין עם 

קבלות, צבע דבש, עץ אלון, 
נקנה ב- 5,500 ש"ח נמכר 

ב- 3,000 ש"ח.
*6 כסאות תואמים, חדשות 

לחלוטין, 1,800 ש"ח, 
_____________________________________________)14-18ל(052-7644177

 *שולחן מחשב חדש עם 
זכוכית וניקל כסף, 145 ש"ח. 
* 2 כסאות מטבח ריפוד סקי 

חום, ברזל ניקל שחור, כל 
_____________________________________________)14-18ל(כסא 50 ש"ח, 052-7644177

 שולחן + 6 כיסאות, בצבע 
עץ בהיר, ריפוד מושב עור 

חום, בהזדמנות, 1,000 ש"ח, 
_____________________________________________)14-21ל(052-4227714

 מיחם דקורטיבי לשבת 
של חב' סול כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-8737224

 מטהר מים תמי 4 דגם 
פרמיום כחדש כולל פילטרים 

_____________________________________________)15-16ח(בבני ברק 052-3500137

 מקרר תדיראן במצב 
מעולה במחיר 250 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-7274430 052-8958197

 מחשב נייד מהיר במצב 
מצויין רק 550 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-8470594

 תנור בשרי+משולב גז 160 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-5737813

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

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 AEG קומקום חשמלי 
_____________________________________________)15-16ח(תקין 25 ש"ח 0523463482

 מערכת רמקולים פיליפס 
איכותית למחשב +סאב וופר 
חדשים ללא שימוש 89 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-3186268

 פקס קנון דגם +495צילום 
שמורה כחדשה 250 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(0546389446

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
טושיבה מסך 8# 240 ש"ח 

)15-16ח(052-2727474

 אוזניה בלוטוס עם צג, 
ברמה חדשה, באריזה, ב- 200 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-5918474

 מכונת קפה אספרסו לבן, 
חדש באריזה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4164485, 026418584

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

_____________________________________________)15-16ח(050-4087927

 כיריים גז 4 להבות, חדש 
באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7653548

 שואב אבק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 פקס, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 פקס 80 ש"ח בלבד, דגם 
_____________________________________________)15-16ח(HP, טל': 052-5737813

 מחמם בקבוקים 
אלקטרוני, חדש בקופסא 

)טורבו מהיר(, 50 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)15-16ח(054-8063853

 בב"ב מזגן חלון 15 כס' 
לפנימיה/לסוכה, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7645405

 אוזניות קשת בלוטוס 
חדשות איכות גבוהה, 60 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 058-3299505

 מראה גדולה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 ספת בד כחולה עם מיטה 
נפתחת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(055-6789259

 שולחן סופרי סת"ם 
מתכוונן כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-7382926

 שולחן + 6 כיסאות 
מרופדים לסלון, במצב מצוין, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 03-6193273

 2 כסאות גבוהים בר 
כחדשים, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(03-9089110

 ארון לאמבטיה + מראה, 
מפואר, רק 190 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-9089110

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה, במחיר 100 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, פלאפון, 052-8958197

 ארון חזק ואיכותי, צבע 
חום בהיר עם מגירות ותליה, 

190 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737843

 ספת עור אמיתית, 280 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, צבע חום, 052-5737813

 כסא לעמדת מחשב או 
שולחן כתיבה, מצב מעולה, 

_____________________________________________)15-16ח(50 ש"ח. 052-4449000

 ספת סלון תלת מושבית, 
באורך 240 ס"מ, מצב מעולה, 
כריות ניתנות לכביסה במכונת 

כביסה, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)15-16ח(052-4449000

 ספת סלון דו מושבית, 
אורך 155 ס"מ, 500 ש"ח, 
מצב מעולה, כריות ניתנות 

לכביסה במכונת כביסה. 
_____________________________________________)15-16ח(052-4449000

 בהזדמנות שידת 8 
מגירות, מצב מצוין + מראה 

)אפשרות להוריד( - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5234552

 סטנדר על שולחן, מתאים 
גם לבית הכנסת, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 כסא ילדים מפלסטיק עם 
_____________________________________________)15-16ח(ידית, 20 ש"ח, 052-7126106

 מדפים פלסטיק "כתר" 
צבע שחור, עבה ויציב, 140 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן מכתביה עם 
מגירות, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 כסא גלגלים וידיות, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 קומודה 5 מגירות ומראה 
מעוצבת ויפה בצבע חום, 400 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, פלאפון: 053-3325028

 ארון דלת אחת עם 
מדפים, חזק ויציב, גבוה, 190 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 ספה חזקה ויציבה, 240 
ש"ח בלבד + שולחן אוכל, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 054-5705546

 מיטת נוער מעץ מלא עם 
מיטה נפתחת + מגירות ו- 2 

מזרונים, 500 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)15-16ח(054-2019755

 קומודה, 5 מגירות + 
מראה, צבע חום, ב"ב, 400 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 058-3265087

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

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 מיטת נוער משולשת 
)מועלם( טובה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(ירושלים, 054-8448229

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן עובד מצוין )ב"ב(

_____________________________________________)16-16ח(500 ש"ח. 052-3662700

 AEG מכונת כביסה 
בב"ב 052-3662700

_____________________________________________)16-16ח(500 ש"ח. 

 שואב אבק קנווד 1800 
וואט MAX מעולה, 250 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-2483555

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD "8 - 240 טושיבה מסך

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת 
קיר 130 ש"ח מנור לפינת 

אוכל 130 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(052-2727474

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדש + שעון שבת 400 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים דק 120 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב 70 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

DVD  + קריוקי 150 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 סדין חימום חשמלי יחיד 
80/160 ס"מ רק ב-90 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-8435331

 שואב אבק נקיון פסח 
מצב מצוין 90 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 כסא מחשב 150 ש"ח - 
_____________________________________________)16-16ח(050-7463631

 עגלה תחתית למכונת 
כביסה עד 6 ק"ג 150 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(050-7463631

 תנור בשרי + משולב גז 
_____________________________________________)16-16ח(160 ש"ח. 052-5737813

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח. 03-6187374 

_____________________________________________)16-16ח(או 053-3179093

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. 350 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-2437292

 תנור חימום ספירלה חדש 
בקופסא - 120 ש" מסתובב + 

מפזר חום חדש בקופסא. 75 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 050-9340317

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 300 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-2437292

 אורגנית כסיו כחדשה 
כמעט לא הייתה בשימוש. 

_____________________________________________)16-16ח(500 ש"ח. 058-3210470

 מחשב קטן אנדרואיד עם 
ספרי קודש 499 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(058-3263264

 מטחנת בשר דגם ישן 
_____________________________________________)16-16ח(קנוד 100 ש"ח. 053-3155415

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 

150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)16-16ח(054-7216671

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 שואב אבק חזק ואיכותי 
לפסח רק 80 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 פקס איכותי משולב 
במצב טוב 80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
GUANGKE דגם 2100 + 
מיישר לפאות ב-100 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(050-6850138

 למסירה מכונת ייבוש ישן 
אבל תקין לגמרי רח' בעלי 

התוס' אלעד.
_____________________________________________)16-16ח(054-8465707

 מסך עבה למחשב 30 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-7938941

 מחשב נייד מיני למכירה 
חברת דל, עובד מעולה 300 

_____________________________________________)16-16(ש"ח. 053-3120620

 די וי די נייד עובד מצוין 
חדש באריזה 300 ש"ח גמיש. 

053-3120620)16-16(_____________________________________________

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב מצוין 

)ב"ב( 450 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)16-16ח(054-7216671

 קורקינט חשמלי במצב 
מצוין 500 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(050-4112711

 ארון שתי דלתות בבני ברק 
_____________________________________________)16-16ח(052-3662700 350 ש"ח. 

 שולחן וכסאות - פינת 
אוכל בב"ב עץ מלא 500 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700

 בירושלים למכירה 6 
כסאות סלון מרופדות רק 240 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 02-5812872

 מיטה משולשת במצב 
טוב רק 300 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(02-5812872

 מערכת איווה חלקית כ"ח 
_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח 054-8483032

 ארונית אמבטיה + 
כיור + ברז איכותי 260 שח 

_____________________________________________)16-16ח(סנדביץ. 052-5737813

 שולחן מכתביה + 
מגירות רק 95 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 ארון שרות בטן של כתר 
חדש במחיר מציאה 140 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-2449315

 4 כסאות מטבח עץ קיפוד 
בד משובץ מצב מצויין 500 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-5705546

 כסא עם כוונים לכל מטרה 
_____________________________________________)16-16ח(חדש 300 ש"ח. 052-2437292

 שולחן עגול סלוני מזכוכית 
_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח. 052-7126106

 מזנון צבע לבן 400 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(052-7126106

 לול מעץ מצב טוב מאוד 
100 ש"ח. 054-2252171 

_____________________________________________)16-16ח()אלעד(

 שידת טיפולים בצבע לבן 
מעץ סנדוויץ 300 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700

 שולחן קטן נמוך לסלון 
מזכוכית 90 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(053-3155415

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 300 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

בהזדמנות )ב"ב( 120 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 

במציאה )ב"ב( 200 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 שידה גדולה בצבע 
לבן הכוללת 3 מגירות ענק 
בהזדמנות )ב"ב( 250 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 בפ"ת, מיטה כחדשה 1.20 
וארגז - מצעים מתאים לבן/

לבת 500 ש"ח. שלט חשמלי 
_____________________________________________)16-16ח(200 ש"ח. 050-6474999

 שולחן משרדי עם יחידת 
מגירות מעץ מלא בב"ב

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700 500 ש"ח. 

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד בב"ב 300 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לסוג צעיר. 

_____________________________________________)18-18ח(054-7938941

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית שעושה מסאג' נגד 

_____________________________________________)18-18ח(כאבים. 052-7396092

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)18-18ח(054-7938941

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)18-18ח(ישיבה בתרומה. 050-6651365

 דרושה מגילת אסתר 
בכל מצב בתרומה ואנחנו 
נתקן ואתה לצורך מצווה. 

_____________________________________________)18-18ח(054-8432271

 מעונין לקנות אקווריום 
+ ספה עם 3 מושבים במצב 

_____________________________________________)18-18ח(טוב. 053-3119288

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)18-18ח(בערך. 054-738941

 דרוש מקרר קטן או 
משרד לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)18-18ח(סימלי. 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)18-18ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)18-18ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/סלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)18-18ח(052-7396092

 HP, מסך מחשב דגם 
10 אינץ' מעולה - בר"ג. 130 

ש"ח. 052-3300880
_____________________________________________)18-18ח(054-5920011

 אורגנית + סטנד במצב 
מעולה בר"ג. 280 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 מקרר במצב מצוין 
אלקטרה 300 ליטר פחות מ- 

3 שנים, 400 ש"ח בב"ב. 
_____________________________________________)18-18ח(054-8433715

 מסך עבה למחשב 30 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 054-7938941

 2 מנורות קיר כחדשות 
)מעל המיטות( 40 ש"ח 

לאחת. 02-6414194
_____________________________________________)18-18ח(050-4189919

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
GUANKE דגם 2100 + 
מיישר לפאו ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-6850138

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב 
מצוין )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)18-18ח(בלבד. 054-7216671

 מחשב נייח + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 
מעולה!!! 450 ש"ח. בפ"ת 

_____________________________________________)18-18ח(052-8401909

 מערכת סטריאו במצב 
מצוין + 2 בוקסות איכותיות 

_____________________________________________)18-18ח(500 ש"ח. 054-9770855

 מגהץ קיטור בלחץ חזק 
הכולל תחתית למים במצב 

מצוין 500 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(054-9770855

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח. מנורה לפינת אוכל 

_____________________________________________)18-18ח(130 ש"ח. 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD "8. מחיר 

_____________________________________________)18-18ח(240 ש"ח. 052-2727474

 בהזדמנות, תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 

150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)18-18ח(054-7216671

 מחשב מצויין ללא מסך 
)נח( במצב מצויין 250 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(052-7148004

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. 350 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 300 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(052-2437292

 .LG כונן סיקים חיצוני 
מחיר 100 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-2437292

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)18-18ח(בלבד. 054-7216671

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז 120 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 130 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-7432035

 מקפיא 4 מגירות נורמנדי, 
דרוש תיקון קל, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-2013391

 תנור אפיה + גז משולב, 
190 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות, 120 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 לפטופ HP מעבד 
 INTEL-CELERON

T3000 2 ג'יגה זכרון עבודה 
לכל צרכי המשרד/מחשוב 

ולהקלדות 340 ש"ח בני ברק 
_____________________________________________)15-16ח(0539313102

 מגהץ קיטור טפאל מצוין 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח 054-8452231

 ארונית 2 דלתות לבנה 
 90X40X105 מעץ במידות

ס"מ - בר"ג. 220 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 שולחן סלוני קטן מזכוכית 
_____________________________________________)18-18ח(90 ש"ח. 053-3155415

 ספת עור יחיד רינקליר 
הנפתח ברגליים במצב מצוין 

_____________________________________________)18-18ח(500 ש"ח. 054-9770855

 כסא מיוחד עם כוונים לכל 
מטרה חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(052-2437292

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצויין. 

_____________________________________________)18-18ח(500 ש"ח. 054-5705546

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 
במציאה )בני ברק( 200 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(054-7216671

 מיטה יחידה מעץ + ארגז 
מצעים, חב' טובה + מזרון 

כחדשה 500 ש"ח בב"ב.
_____________________________________________)18-18ח(052-7148004

 שולחן וכסאות לסלון 
במצב טוב 500 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(050-4184747

 שולחן עגול סלוני מזכוכית 
_____________________________________________)18-18ח(300 ש"ח. 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 400 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 052-7126106

 סטנדר עומד 150 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(052-7126106

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )בב"ב( 300 

_____________________________________________)18-18ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

בהזדמנות )בני ברק( 120 ש"ח 
_____________________________________________)18-18ח(בלבד. 054-7216671

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-84833032

 חדר ילדים מעץ מלא 500 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-8483032

 שידה לבנה עץ סנזוויץ 
_____________________________________________)16-16ח(200 ש"ח. 054-7773591

 מיטת עמינח הייזר 490 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-7773591

 ארון לבן חדש סנדביץ 500 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-7773591

 מזנון לבן עם מגירות 500 
ש"ח. מקפיא 290 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח( 054-7773591

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה במחיר 100 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-8958197

 ארון חזק ואיכותי צבע חום 
בהיר עם מגירות ותלייה 190 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 ספה מצויינת וחזקה 260 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח 052-5737813

 ארון לתליית בגדים 2 
מגירות ל-2 דלתות מחיר 
מציאה 300 ש"ח. בלבד. 

_____________________________________________)16-16ח(050-9340317

 ספה נפתחת למיטה 210 
____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-5737813

תינוקות

 טיולון 120 ש"ח אנגלזינה 
_____________________________________________)16-16ח(ומקלראן 052-5737813

 עגלת תאומים 140 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(צבע שחור. 052-5737813

 עגלת אמבטיה "פרגו" 
300 ש"ח בלבד. צבע אפור 

_____________________________________________)16-16ח(זית. 052-5737813

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(050-6850138

 מזרון למיטת תינוק במחיר 
מצחיק 100 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(054-2326070

 עגלת תאומים צבע שחור 
160 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 טיולון טוב וחזק 140 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 052-5737813

 עגלת ברבי תכלת, 
אמבטיה פלוס טיולון 250 

ש"ח גמיש מאוד.
053-3120620)16-16(_____________________________________________

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)18-18ח(קשת 85 ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)18-18ח(35 ש"ח. 053-3155415

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב-50 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-6850138

 לול פלסטיק + מזרן. 180 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 052-7655652/3

 מזרון למיטת תינוק במחיר 
מצחיק 100 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(054-2326070

 טיולון מקלרן כחדש 500 
ש"ח. ניילון 200 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-4120944

 לול עץ + מזרן וסדין 250 
ש"ח. מצב מצוין.

_____________________________________________)18-18ח(052-7655652 )בני ברק(

 מיטת תינוק חב' טובה 
לבן/שמנת 250 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-7148004

 כסא תינוק לרכב חב' 
טובה + מצב מתכוון וחיבור 

לרכב 140 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-7148004

 סל-קל לתינוק מצב מצויין 
_____________________________________________)18-18ח(50 ש"ח בב"ב. 052-7148004

 מכונת קפה אספרסו לבן 
חדש באריזה 350 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(050-4164485 02-6418584

 מסך עבה למחשב, 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-7938941

 טאבלט מאושר וועדת 
הרבנים ללא אינטרנט ווידיאו, 
_____________________________________________)15-16ח(כ- 500 ש"ח, 054-8473519

 מקרן איכותי, רק 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-8470594

 3 נגנים במצב מצוין, מסך 
צבעוני 8 ג'יגה, 80-120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בני-ברק, 03-6182130

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות, 

חדש - 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000, כניסת טעינה, יציאה 

לסלולרי, 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 אופנים חשמליות תוצרת 
DEOAE, תקינות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3054725

 מזגן חלון, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 2 מסכי מחשב דקים 
במצב מצוין, סמסונג + מאג 
"17, ב- 300 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)15-16ח(052-5234552

 תנור משולב + כיריים 4 
להבות, מצב מצוין, 160 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד, 052-5737813

 שואב אבק לפסח ביעור 
חמץ, 80 ש"ח בלבד, מצב 

_____________________________________________)15-16ח(חדש, 052-5737813

 6 כסאות מעץ מלא יפות, 
460 ש"ח, בטלפון: 

_____________________________________________)15-16ח(054-8452231

 סטנדר רצפה מתכוונן, 
100 ש"ח, 050-4144615 ניתן 

_____________________________________________)15-16ח(להשאיר הודעה

 בירושלים מיטת נוער 
משולשת במצב טוב, רק 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 02-5812872

 ויטרינת תצוגה 
לקוסמטיקאית במצב מצוין, 

450 ש"ח, בני-ברק: 
_____________________________________________)15-16ח(052-3400588

 אמבטיה לתינוק + מעמד 
מושב לתינור במצב מצוין 80 

_____________________________________________)18-18ח(ש"ח 052-7148004

 בימבה לתינוק במצב 
מצויין + מנגינות )בב"ב( 40 

_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 052-7148004

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-4135002

 באלעד עגלת אמבטיה + 
טיולון בלו-ברי שמורה ילד אחד 

בשימוש + ניילון לגשם.
_____________________________________________)18-18ח(050-4135002

   4  מכנסי    ילדים ב- 

  3 חולצות טריקו 

 03-5792841

פותחים עונה
"אצל בתיה"

 100 ש"ח 

ובגדי תינוקות ב-50 ש"ח 



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

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

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

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

054-9776977)44-44/19(_____________________________________________

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

כו’-כח’ בניסן תשע”ט  1/5-3/5/2019

 להשכרה שמלה יפה 
ואופנתית לאירועים,

מידה 48-52 359 ש"ח
_____________________________________________)12-15ל(בב"ב. 050-4113542

 אופני כושר "סייקל" 
כחדשות, נקנה ב-3,200 ש"ח 
בהזדמנות רק ב-2,200 ש"ח. 

_____________________________________________)12-15ל(050-4194213

 מיטת היירייזר מצוינת 
במצב מעולה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8493446

 מיטה וחצי של עמינח עם 
ארגז, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-6285950

 ארון בגדים 4 דלתות, צבע 
אלון 55X1.60X2.40 ס"מ, 

_____________________________________________)14-15ח(400 ש"ח, 050-7844102

 כוננית צבע וונגה, רוחב 
80 ס"מ, גובה 60 ס"מ, 50 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-7844102

 שולחן לסלון צבע וונגה 
70X1.55, גובה 98 ס"מ, 200 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-7844102

 מזנון לסלון צבע וונגה, 
4 דלתות + 3 מגירות, 

0.55X2.0X0.55, ב- 350 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-7844102

 סלון סקיי חום 2+3 במצב 
טוב, איסוף מפתח תקווה, 

300 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)14-15ח(050-8918009

 למכירה 2 פאות במצב 
מצוין/כחדשות בצבע חום 

_____________________________________________)14-18(כהה, 052-7165993

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8454536

 הספר הרים סביב לה, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 30 ש"ח, 054-8454536

 הספר אחרי 30 שנה, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 10 ש"ח, 054-8454536

 שעון יד לאישה חברת 
"פרינס" עם אחריות, עדין, 
יפה, איכותי, ב- 130 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5918474

 משקפי שמש לגבר, 
חברת "ארוקה" חדש ב- 50 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-5918474

 סט ספרי כור המשנה, 
חדש, 50 ש"ח, 050-4164485, 

_____________________________________________)15-16ח(02-6418584

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4087927

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40, חברת קסטרו, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 סיר לקובנה, 35 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 מסננת משולש לכיור 
מנירוסטה, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 בלון גז, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-712606

 חליפה לגבר, בצבע אפור 
כהה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 מכשיר סלייסר קוצץ 
ירקות, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 ערכת מד סוכר, חדש 
באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 מערכת תופים לילדים 
מחנות לכלי נגינה, 320 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בירושלים, 053-3115187

 שטיח מצב מצוין, גודל 
בינוני, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 אקווריום פנורמי מטר + 
שולחן, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7134641

 אקווריום חצי מטר, פינות 
עגולות + חצץ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7134641

 כלוב לאוגרים כולל אוכל 
בכמות גדולה, ב- 180 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד. נייד: 050-6660080

 משנה ברורה בהוצאת 
דירשו, מהדורה חדשה, 290 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 050-4183200

 בב"ב חלון אלומניום 
קומפלט, תריס-זכוכית, 

1X1.30 מ', שמורה, 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7645405

 בהזדמנות, 3 קרטונים 
של קרמיקה לקיר אמבטיה 

ומטבח, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(050-9089110

 סולם 3 שלבים יציב 
ומתקפל, מונע החלקה, 95 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-6784969

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד, 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)15-16ח(בירושלים, 054-8415306

 שמלת ערב מקסי, חדשה, 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בירושלים, 054-8415306

 סיר לחץ סולתם חדש, 
1109 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)15-16ח(054-2013391

 ירחונים נשים כל חוברת 
6 ש"ח בלבד )במקום 25(, 

_____________________________________________)15-16ח(לפרטים: 054-2013391

 מעיל מעור שחור לנשים, 
ארוך במידה 44-46 במחיר 
_____________________________________________)15-16ח(280 ש"ח, 053-3325028

 שמלה שחורה וכסף 
לנשים במידה 44 מפוארת 

לערב, במחיר 500 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(053-3325028

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 70 ש"ח, 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)15-16ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 אופנים מצויינים, 90 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד, 052-5737813

 אופנים B.M.X עם גלגלי 
עזר "14, חדשות, 180 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח()בפ"ת(, 052-2786557

 טרול עליה למטוס, 60 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח,  טל': 052-2727474

 חוברות מרווה לצמא כרוך 
משנת תש"מ עד שנת תש"נ, 

_____________________________________________)15-16ח(03-5700276

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי, כמעט חדש, 

_____________________________________________)15-16ח(200 ש"ח, 054-8464909

 אביזרים לפורים, חדשים, 
_____________________________________________)15-16ח(10 ש"ח, 050-9089110

 תחפושות לפורים, 
שמלות מפוארות, רק 40 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 050-9089110

 מראה קיר, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 אופנים לילדים, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 משחק קליק המקורי, 120 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 סיר לקובנה, 35 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 תיק למחשב נייד, 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 חליפה לגבר, בצבע אפור 
כהה, גזרה רחבה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7154392

 מטבע ברכה חסידות 
בעלז, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7154392

 מעטפה עם בולי דואר, 
עברי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7653753

 אופני BMX לגיל 4 עד 8, 
צבע כחול, "16, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-5385013

 בימבה ג'וק, 35 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 קורקינט לילדים, 140 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7126106

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות "18 ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-6850138

 אופני הרים 26 אינץ, 
הילוכים 21, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-6437084

 בימבה פלא מצב כחדש, 
_____________________________________________)15-16ח(75 ש"ח, 052-7126106

 ראש בובה + שיער ללימוד 
תספורות ותסרוקות, ב"ב, 150 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 03-6195087

 גיטרה ספרדית מעץ, 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, ב"ב, 058-3265087

 למסירה בירושלים גליונות, 
עלונים למשפחה ולילדים, 

_____________________________________________)15-16ח(02-5812872

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(_____________________________________________

 נעלי טבע נאות מהסדרה 
היוקרתית כחדשות 250 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 02-5376015/2

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-2727474

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית 30 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-7154392

 מטבע ברכה חזידות בעלז 
_____________________________________________)16-16ח(350 ש"ח. 052-7154392

 גיטרה חדשה! + מפרט 
+ 2 חוברות- מג'יקל רק 

_____________________________________________)16-16ח(ב-250 ש"ח. 052-7661101

 שעון סייקו צלילה 200 
מ' אוטומטי כחדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-7671681 בערב

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)16-16ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בירושלים. 054-8415306

 אופניים לילד במצב מצויין 
_____________________________________________)16-16ח(130 ש"ח. 050-9340317

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
_____________________________________________)16-16ח(35 ש"ח. 058-7041010

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חום 
כסף מתאים גם לבית הכנסת 

_____________________________________________)16-16ח(90 ש"ח. 058-7041010

 כדורים לברכת כדורים או 
לגימבורי 40 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(058-7041010

 LG כונן דיסקים חיצוני 
מחיר 100 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(052-2437292

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )ב"ב( 120 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 053-3155415

 שטיח + כסא עם גלגלים 
וידיות רק 90 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 חליפה לגבר צבע אפור 
_____________________________________________)16-16ח(כהה 180 ש"ח. 053-3155415

 מכשיר סלייסר קוצץ 
_____________________________________________)16-16ח(ירקות 80 ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק 80 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח 053-3155415

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח. 054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)16-16ח(חדש 250 ש"ח. 054-8483032

 תיק גברי שחור 150 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 למכירה עיתוני "קולמוס" 
מבית משפחה 4 ש"ח ליחידה. 

_____________________________________________)16-16ח(054-7458429

 למכירה כ-300 עיתוני 
משפחה ובתוך המשפחה 

ישנים )מתשס"ג( 450 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16ח(054-7458429

 צמיד פנדורה אמיתי + 
7 תליונים צבע ורוד עתיק רק 

_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח. 054-8435331

 אופני ילדים 90 ש"ח בני 
_____________________________________________)16-16ח(ברק 052-5737813

 מראה גדולה 150 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(052-7126106

 בימבה פלא קורקינט 70 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-7126106

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-24372982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח. -052
_____________________________________________)16-16ח(2437292

 כסא לרכב לילד, 
מפואר כחדש, של חברת 

EVENFLO, ברמת גן גבול 
ב"ב, 150 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)16-16ח(054-4980062

 "BMX 16 אופני ילדים 
לגיל 4 עד 8, צבע כחול 120 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-5385013

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות 18" אינץ ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(050-6850138

 כסא לאופניים לילד עם 
חגורה תוצרת איטליה רק 

ב-200 ש"ח גמיש במרום 350 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח חדש. 054-8433715

 "קל בודק" מכשיר 
לבדיקת קטניות לפסח ולכל 

השנה חדש באריזה 120 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(054-8443855

 גלגלים לאופניים מספר 
24  + צמיגים ופנימית. 40 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-3595314

 6 חולצות אוהה חדשות 
מידה 15.5 40 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)16-16ח(058-3299505

 פאה חדשה משיער אסייתי 
טבעי שיער חלק בצבע שחור 

)ב"ב( 400 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)16-16ח(054-7216671

 למסירה בחינם עיתוני 
קטיפה ישנים ומרווה לצמא 

_____________________________________________)16-16ח(054-2252171 

 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

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 מתפנה מנהל שיווק, 
מכירות ופרסום מומחה למגזר 

_____________________________________________)15-16ח(דתי-חרדי 050-4160390

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
הכנסת/הכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)15-16ח(וערב בישיבה 050-6651365

 מעוניין לעבוד בביתך 
תמורת מגורים /בתשלום 

_____________________________________________)15-16ח(050-6651365

 מעונין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)16-16ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
הכנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)16-16ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 מעוניין לעבוד בבין 
הזמנים תמורת מגורים בחלק 

מהשבוע/מגורים מתשלום. 
_____________________________________________)16-16ח(050-6651365

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)16-16ח(לפי שעה. 054-7938941

 בוגר נתיבות עולם, 
אקדמאי, נסיון בנדל"ן, רשיון 

תיווך, במשרה הולמת עם 
_____________________________________________)16-16ח(שכר בסיס. 050-4160390

 מנהלת משרד/מזכירה 
מנוסה מעוניינת לעבוד במשרד 

_____________________________________________)16-16ח(בקרבת ב"ב. 054-8414989

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 דרוש/ה מנה"ח בת"א. 
משרה מלאה. נסיון + פריוריטי 

פקס: 03-5276022
acc_accounts5@prima.co.il)18-19(_____________________________________________

 דרוש/ה מנה"ח בת"א. 
משרה מלאה. נסיון + 

פריוריטי. פקס: 03-5276022
Avial@prima.co.il)18-19(_____________________________________________

 בכולל אברכים בדרום ת"א 
נפתח מסלול חדש להוראה 
בנושא נידה לרציניים בלבד, 
הסעה מב"ב, מס' מקומות 

_____________________________________________)18-19(מוגבל. 052-7117085

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה למעון 
בגבול ב"ב רמת גן צוות חרדי 

050-8938869)18-21(_____________________________________________

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים. 
052-6580906)18-21(_____________________________________________

 סגנית מנהלת למעון 
באלעד + נסיון בעבודה במעון 

+ ידע במחשבים.
פקס: 03-7963040

s8677520@gmail.com)18-19(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)18-18ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד בניקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 

וערב בישיבה. 
_____________________________________________)18-18ח(050-6651365

 למטבח מזון בפתח תקוה 
דרוש עובד לעבודה מ-3:00 
בלילה עד 10:00 בבוקר 5 

פעמים בשבוע, לבעלי רכב. 
052-6744228)18-21(_____________________________________________

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן משובח )בני ברק( 120 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 סולם מאלומיניום בגובה 
305 ס"מ תוצרת "חגית" 

בר"ג. 420 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 מזנון לבן יפיפה מעץ מלא 
כמו חדש 215X76X50 ס"מ 

בר"ג. 450 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 חליפת גבר איכותית 
בצבע שחור של יהושע בן-נון 
במידה 48 - בר"ג. 250 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת בעובי 7 מ"מ מידות 

100X155 ס"מ בר"ג.
_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 ערכת ניקוי בקיטור - דגם 
קנווד, בר"ג. 420 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 מסחטת מיצים לגזר 
במצב מעולה בר"ג. 150 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 חליפת גשם לגבר )2 
חלקים( לקטנוע בר"ג. 120 

ש"ח. 052-3300880
_____________________________________________)18-18ח(054-5920011

 מעיל עליון איכותי מרופד 
 SPOOL לאופנוע - דגם
במידה לארג' - בר"ג. 500 

ש"ח. 052-3300880
_____________________________________________)18-18ח(054-5920011

 כפפות מגן לקטנוע/
אופנוע במידה מדיום בר"ג. 70 

ש"ח. 052-3300880
_____________________________________________)18-18ח(054-5920011

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 052-2727474

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(058-7041010

 סטנדר עם שולחן חום 
_____________________________________________)18-18ח(כסף 95 ש"ח. 058-7041010

 כסא אחורי לאופניים לילד 
עם חגורה תוצרת איטליה רק 

ב-200 ש"ח. גמיש. 
_____________________________________________)18-18ח(054-8433715

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות 20 אינץ ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-6850138

 גגון לרכב כחדש בגודל 
1.45X95 300 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(02-6414194 050-4189919

 דלת פלדת כדשה רוחב 
84 גובה כ-2 מטר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(02-6414194 050-4189919

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית 30 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-7154382

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(050-4135002

 טושב"ע הלכות שבת 
א' הוצאת הדרת קודש חדש 

_____________________________________________)18-18ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 ספר  "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 

באלעד. 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)18-18ח(ולירושלים 40 ש"ח.(

 חליפה לגבר אפור כהה 
_____________________________________________)18-18ח(150 ש"ח. 053-3155415

 מכשיר סליסר קוצץ ירקות 
_____________________________________________)18-18ח(80 ש"ח. 053-3155415

 בירושלים למכירה חליפת 
קרטה לנער כבן 15-16 

כחדשה 130 ש"ח. נרגילה 
מצרית עם נרתיק 120 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-6256846

 כ-100 כדורים לברכת 
כדורים או לגימבורי 40 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(058-7041010

 "BMX 16 אופני ילדים 
לגיל 4 עד 8, צבע כחול 120 

_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 054-5385013

 הילוכי שימנו כחדשות 
מיגה 26 400 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(054-8456883

 מזגן חלון 500 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(054-7938641

 למסירה פלאפון חדש 
מגע, רק 250 ש"ח, לא כשר, 

_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 טלפון כפול אלחוטי כחדש 
חברת יונידן דגם 9600, ב- 100 

ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)14-15ח(054-5981054

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

כללי

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

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-33/19(בפ"ת( 054-7929690

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

_____________________________________________)31-33/19(פ"ת 050-6867740

 מורשת מכירות פומביות, 
הערכה חינם לחפצי יודאיקה, 

ספרים עתיקים, כתבי יד 
ומכתבי רבנים, אפשרות 

לתשלום במזומן, 
_____________________________________________)15-19ל(054-3053055, 052-8861994

 בימבה כיף במצב מצויין 
)בב"ב( 40 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-7148004

 נעלי עקב נשים חדשות 
מידה 39 צבע ברונזה חב' 

אסוס )בקופסא(
_____________________________________________)18-18ח(052-7148005

 תיק לעגלה צבע שחור 
במצב מצויין, 50 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-7148005

 מראה ארון 80 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-7126106

 כסאות לילדים מפלסטיק 
עם ידית 60 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח( 052-7126106

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(052-24372982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-2437292

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות 20 אינץ ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-6850138

 אופני הרים במצב נהדר 
מידה "24 + מידה "26 כל זוג 

_____________________________________________)18-18ח(280 ש"ח. 050-9340317

 חבילת מצות מכונה 
ירושלמי 2.5 קילו ב-50 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-4145512

 חלקים של מקרר אמקור 
500XL תבניות ביצים, 5 

מדפים ועוד 120 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(054-3416552

 3 שטיחים צמר מצב 
מצוין גודל בערך 2X1.65 מטר 
_____________________________________________)18-18ח(150 ש"ח כ"א. 054-3416552

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(054-7432035

 פאה חדשה משיער 
אסייתי  טבעי, שיער חלק 

בצבע שחור )בני ברק( 400 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 שעון יד לגבר מהמם של 
חברת "דיזל" חזק איכותי 

יוקרתי ב-200 ש"ח. 
050-8776286)18-18(_____________________________________________

 משקפי שמש לגבר 
חברת "ארוקה" כחדש ב-30 

_____________________________________________)18-18(ש"ח. 050-8776286

 אוזניות חוט חדשות 
חברת "סוני" ב-40 ש"ח. 

050-8776286)18-18(_____________________________________________

 מערכת תופים 
דיגיטלית מקצועית של 

רולנד מצוינת 2,000 ש"ח 
_____________________________________________)18-19(גמיש. 053-3130620

תקשורת

 למכירה c2 דגם 722, 
כשר, תומך הודעות/קשר 

אורגינל, 150 ש"ח, לפרטים: 
050-4169137)14-16(_____________________________________________

 סלולרי עם רדיו וכרטיס 
זכרון עם שירים דתי 

לאומיים+כבל טעינה ומטען 
_____________________________________________)15-16ח(מצויין 80 ש"ח 050-2897977

 למכירה נוקיה C2 מוכשר 
_____________________________________________)15-16ח(ב-250 ש"ח 054-8450520

 אוזניות בלוטות חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 טלפון במצב טוב של 
חברת VTECH בעברית 
100 ש"ח 052-7635224 

_____________________________________________)15-16ח(050-4171398 

 AKAI טבלאט 7 אינטש 
שמור חדש כולל נרתיק עור + 

מטען 400 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(052-24372982

 טלפון אלחוטי 2 שלוחות 
במצב חדש 90 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(052-8380655

 עמודון ספרים בבני ברק 
מעץ סנדוויץ מדפים 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700 250 ש"ח. 

 תיק לעגלה צבע תכלת, 
_____________________________________________)15-16ח(35 ש"ח, 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק, 85 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי - 25 ש"ח. מהדרין - 

_____________________________________________)15-16ח(30 ש"ח, 050-4135002

 באלעד, עגלת אמבטיה 
+ טיולון בלו-ברי, שמורה, ילד 
אחד בשימוש + ניילון לגשם, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

 מכשיר בייבי סיטר חשמלי, 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח, 052-7154392

 עגלת תאומים כחדשה, 
400 ש"ח, גמיש, בפרדס כץ, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7188350

 עגלת תאומים צבע 
שחור, 160 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 למעון איכותי בב"ב-פרדס-
כץ מטפלת איכותית לכיתת 

התינוקיה תנאים טובים 
054-8413913)18-21(_____________________________________________

 לסטודיו לפאות ושמלות 
כלה בב"ב דרושה פאנית 

מומחית ואופנתית
_____________________________________________)18-21ל(050-7111483

 מקרר אמנה U.S.A בצבע 
לבן, 2 דלתות, 650 ליטר 

במצב מכני וחיצוני מצוין! ב- 
_____________________________________________)14-15(1,200 ש"ח, 052-7773526

 מציאה!!! מקרר 
550 ליטר LG *נקי לפסח 

*מוכסף, מצב חדש, רק 1,400 
_____________________________________________)14-14(ש"ח, לפרטים: 054-8420684

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEAY )ללא מסך( 

_____________________________________________)15-16ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
4 להבות( נירוסטה 200 ש,ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 בחינם תנור משולב פלוס 
כיריים במצב תקין

_____________________________________________)15-16ח( 03-9318334 פתח תקווה

 מאוורר טורבו גולד ליין 
משומש במצב טוב 140 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-4087927

 PILOT 9 רדיאטור 
צלעות כמעט חדש 80 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח( 050-4087927

 30L מיקרוגל גריל דיגיטלי 
חברת MORPHY חדש 

באריזה 350 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח( 050-4142537

לפרסום
בלוח

03-6162228



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)06-19(_____________________________________________

■ 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
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

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

 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 

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 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-24/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-19(תיתי 050-5636364

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

כו’-כח’ בניסן תשע”ט  1/5-3/5/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-23/19ל(054-8477787 טובי

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-23(_____________________________________________

 קופאים/ות
סדרנים/יות ועובדים כלליים 

מגיל 17 לעבודה מיידית בבני 
_____________________________________________)12-18(ברק 050-8557084

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה סייעת

03-5786530/1 055-6663886)11-23(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)12-24(מצויינים. 053-6532507

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)13-21(_____________________________________________

 למעון בגבעתיים, עד גיל 
3, סייעת לשעות 7:15-13:00 

או למשרה מלאה, כולל 
_____________________________________________)13-20ל(תשלום חגים, 052-3838484

 למוסך בבני-ברק 
דרוש מכונאי רכב, ידע 
בדיאגנוסטיקה יתרון, 

_____________________________________________)13-16ל(050-4143625

דרוש/ה 

העבודה בחולון

מתאמ/ת פגישות
לשעות 9:00-14:00

050-3070804

 דרוש עובד רציני, לעבודה 
קבועה, בהתקנות ומיזוג אויר, 

_____________________________________________)14-18ל(באזור המרכז 058-7348517

לפרטים: קובי 050-6499974

לחברת הפצה 

עם רישיון ג' למשאית עד 15 
טון למשרה חלקית או מלאה 

כנהג משאית ומפקח הפצה

דרוש עובד
מאיזור המרכז

 למאפיה בפתח תקווה 
)צומת סגולה( דרושים עובדי 
אריזה וליקוט למשרה מלאה/

חלקית, בשעות אחה"צ, ימים 
_____________________________________________)14-18(א-ה, 054-7708222

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות עבודה 

מהבית, לפרטים: 
054-8408411)14-18(_____________________________________________

 בגבעת שמואל - ב"ב, 
דרושה עובדת למשק 

בית, 3 פעמים בשבוע, 
גמיש )בית של בנות(, 

054-3977205)14-18(_____________________________________________

 דרושה גננת + 
סייעת לגנים בת"א, 
עדיפות לנסיון, כיסוי 

ראש - מטפחת, לפרטים: 
054-8503222)14-18(_____________________________________________

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים בב"ב 

לשעות אחה"צ, 
055-6684461, או 

_____________________________________________)14-18(לפקס: 03-6310203

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בשעות הבוקר המוקדמות 
שליח/שליחה, רכב/אופנוע 

_____________________________________________)15-27(חובה, 054-4690222

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות ביגל בגאולה, 

ועובדי מטבח, 
תנאים טובים, 

02-5375516)15-19(_____________________________________________

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

דרושות
נשים שאוהבות ומחוברות 

לעשיה של חסד
התפקיד הדרכתי ומעשי

בארגון וסידור הבית 
ותיפקוד בבתי המשפחות 

הנעזרות במיזם

 | שכר הולם למתאימות |

למיזם חסד ארצי

מרכז: ברכה  054-8448847 

ירושלים והסביבה: עינב
 052-6141412 

דרום: רמי 052-9406994 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 למעון משפחתי בגת 
רימות דרושה גננת/ מטפלת 

תנאים מעולים גמישות 
מרובה. לפרטים:

054-6673398)16-20(_____________________________________________

 למעון ברמת גן דרושה 
סייעת למעון לגילאי 2-3. 

שעות עבודה
מ- 8:00-16:00

_____________________________________________)16-20(לפרטים 052-2801555

 לנקיון בית כנסת בגבעת 
שמואל, שכר ותנאים מעולים. 

_____________________________________________)16-18(050-7454577 רוני

קו"ח לפקס:

077-3510410

נשות

לשיא החשמל והמיזוג
סניף ירושלים

דרושות
ד העבודה בירושלים - במשמרות .
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נמרצות, בעלות נסיון, ראש גדול ואמביציה.
מכירה

דרושות לשנה"ל תש"פ 

לצהרון בצפון
 ת”א  

 תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

תנאים טובים 
מאד!
לפרטים:

054-7718401

--------

דרושות

ת למעון
מטפלו

באזור
רכבת מרכז

 עובד חרוץ למפעל בב"ב 
5 ימים בשבוע, 8 שעות ביום.

_____________________________________________)18-19(לפרטים 050-5931436

 דרושה מטפלת 
8-12:30 4-5 ימים 

בשבוע לגן בגבעתיים, 
תנאים טובים. 
_____________________________________________)18-19ל(052-8680032

 לחברה פקיד/ה לעבודה 
מהבית, לעבודה משרדית, 

ומתן מענה לשיחות נכנסות, 
3-4 שעות ביום, שכר 4,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 למשרד עורכי דין סמוך 
לבני ברק מזכיר/ה, שעות 

נוחות, 8,500 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)18-18(_____________________________________________

 לארגון תורני חינוכי 
בירושלים מזכיר/ה לתפעול 

מחלקת בחינות בארגון, א-ה 
9:00-14:00, שכר 38 ש"ח 

לשעה.
_____________________________________________)18-18(קריירה 072-22-222-62

 לשנה"ל תש"פ דרושים 
מורים ומחנכים/מורות 

ומחנכות באיזור ירושלים ובני 
ברק. לא נדרש נסיון, קריירה 

072-22-222-62)18-18(_____________________________________________

 דרוש עובד עם נסיון 
לחנות פלאפל בב"ב שכר נאה

055-6774085)18-21(_____________________________________________

 דרוש/ה קוסמטיקאי/ת 
לסלון חרדי, פדיקור, 

קוסמטיקה ועוד... גברים/נשים 
_____________________________________________)14-18ל(בהפרדה, 050-2030007

 למדרשת בנות 
במטרסדוף בי-ם, דרוש/ה 

טבח/ית לחצי משרה 
שעות גמישות,
 mail: -קו"ח ל

 0276955@gmail.com)14-18ל(_____________________________________________

 דרושות מדריכות ועוסיו"ת 
להוסטל פגועות נפש 

בבני ברק. 
Sara-levi@shany.co.il

052-7634986)14-18(_____________________________________________

 מנה"ח למשרד רו"ח 
בפ"ת ליד ציר ז'בוטינסקי, נסיון 

3 שנים, קו"ח למייל:
oeay63@gmail.com)14-18(_____________________________________________

 דרושה עובדת נקיון 
לפנימית בנות בבני ברק 

לשעות הבוקר. תנאים 
טובים 054-8484254 

054-8464585)18-19(_____________________________________________

 למעון בגב"ש דרושות 
מטפלות למשרה מלאה או 

גמישה/חלקית תנאים נוחים. 
050-7884864)18-21(_____________________________________________

 דרושות מטפלות 
וגננות למעון תנאים טובים 

למתאימות לפרטים רבקה - 
054-4893566)18-18(_____________________________________________

רותי: 058-7674132

דרושה מטפלת מנוסה 
אווירה נעימה ומשפחתית

הסעה מב"ב

למעון חרדי בתל אביב
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