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דירות 
למכירה

יא’ - יב’ בתשרי תשע”ט
10-11/10/2019  

 באחיה השילוני באיזור 
מנחם 3.5 חד', ק"ג + 

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

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

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

050-5308742)8-8(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

אופקים

 בשיכון ה' באיזור 
צירלסון  דופלקס משופץ 
5 חד' בק"ב + 2 יחידות 

מושכרות בקומה מעל.
2,500,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

110 מ"ר, בק"ג עם 
מדרגות לחדרון + גג 
מרוצף מעליה. ללא 

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 מציאה! בשיכון ג' 
דירת גן , 4 חד, מסודרת 
+ חצר של 50 מ"ר עם 
כניסה פרטית )מתאים 

גם לגן ילדים(, 1,990,000 
ש"ח גמיש, ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

ק"א סלון ומטבח ופינת 
אוכל )50 מ"ר( ומעליה 

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,650,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 חמד שלמה כל עבודות 
הצבע והגבס, דירות פרטיות 
ומוסדות. אמינים ומקצועיים 

050-5353265)28-39(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

 בשיכון ג' בבניין חדש, 
ק"ק, 5 חדרים + מרפסת 
גדולה. 2,400,000 תיווך 

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

050-5308742
)30-30(_____________________________________________

 ברח' אליהו הנביא 
דופלקס 4 חד', ק"ב, 
גדולה ומרווחת, מעל 

100 מ"ר ומעליה 3 חד' 
יפים, ניתן להפריד, 3 

כ"א 2,600,000 תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

_____________________________________________)31-31ל(050-5308742

 למי שמחפש דירה 
ענקית )לא לחלוקה( 

ברחוב הרב קוק / חברון, 
8 חדרים גדולים דופלקס, 

ק"ג וק"ד עם מעלית, 
3 כ"א, כולל חניה 

2,950,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)32-32(_____________________________________________

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 

ברמה גבוהה, 1,920,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, ק"ג 

וק"ד עם מעלית, 
בכל קומה 120 מ"ר, 
5 חד', חזית, אפש' 
לטאבו משותף עם 

כניסה נפרדת לכל דירה 
4,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

 בחנה סנש בקומה 
א' ואחרונה 5 חדרים 

150 מטר, מפואר ברמה 
גבוהה, ומעליה בקומה 
ב' 2 חדרים 70 מ"ר + 

גג ענק 4,350,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב -03
050-5308742 5797756)35-35(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ביהודית 3.5 חדרים 
משופצים, קומה 2.5 

ואחרונה, עם אישורים 
לתוספת בניה בצד ובגג 
1,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בבן דוד 6 חד', 140 
מ', ק"א בלי מדרגות, 

חזית, 4 כ"א 2,690,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 ברבינו בחיי קרוב 
לספינקא, ק"ק, חזית, 

80 מ"ר + 25 מ"ר 
שלד, מתאים גם לנכה, 
1,650,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)36-36(_____________________________________________

דירות 3/4/5 חדרים מול נוף מרהיב
במיקום מושלם במרכז הישוב

8 בניינים    8 דירות בבניין    2 דירות בקומה    ליווי בנקאי וערבות
בנקאית מלאה מהשקל הראשון    אכלוס בתוך 24 חודשים

החל מ-

073-706-9399

M
A

ST
ER

B
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O
.IL

נופי עמנואל

בעמנואל

בית שמש 

4-4.5 חדרים

 4 חד' ברמב"ש ג' 2 
מרפסות סוכה, 120 מ"ר, 

חנייה מקורה, מחסן גדול, נוף 
_____________________________________________)37-40א(מדהים לל"ת 050-6750824

 מציאה ענקית!! 
בשיכון ה' בבניין חדיש 4 

חדרים, קומה ב', חזית 
עם מעלית 1,700,000 
ש"ח מציאה!! בלעדי 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

 ליד רדק, 3 חד' גדולים 
+ 2 חצאי חד' + יח"ד 

נפרדת, ק"ק עם נגישות 
לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,600,000 

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

03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

באר שבע 

וילות ובתים

בני ברק

 בקרית הרצוג דירת 5.5 
חד', קומה ד', ללא מעלית, 
מושקעת 1,900,000 ש"ח 

_____________________________________________)38-41ש(לל"ת 054-3236059

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 מציאה!!! בשכ' הריף 
המתחרדת וילה 7 חד', 200 

מ"ר בנוי, 600 מ"ר מגרש, 
משופצת 1,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)40-40(054-9715858 דרום נדל"ן

3-3.5 חדרים 
 במציאה! בחיד"א 

)קהילה( 3 חד', קומה ד' רק 
580,000 ש"ח דרום נדל"ן

054-9715858)40-40(_____________________________________________

 בבני אור, משופצת, 
מושכרת ב- 4,400 ש"ח, ק"ד,  
ב- 770,000 ש"ח חוזים לשנה 

_____________________________________________)39-42א(לל"ת 054-8497119

 בלעדי! בגינחובסקי 
דירת גג )דופלקס( 
כ- 190 מ"ר, 4.5 

חדרים, משופצת + גג 
ענק מושקע! + אופ' 

ענקית בחזית, מתאימה 
למגורים, השקעה / טאבו 

משותף, חזית, ק"ד, 
מיידי, מחיר מציאה! 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בלעדי בניסנבוים דירת 
גג )דופלקס( כ- 170 מ"ר, 

מושקעת ברמה גבוהה, 
5 חדרים + גג פתוח, ק"ג 
)ללא מעלית( נוף פתוח + 
חניה בטאבו מיידי, מחיר 

מציאה! סלומון נכסים 
_____________________________________________)39-39(והשקעות 054-4290600

 בנורדאו 15, ק"ג, דופלקס 
4 חד' מסודרת, + מרפסת 

שמש 1,550,000 ש"ח
_____________________________________________)39-42ל(050-6790854

 ביונה הנביא דופלקס 
160 מ"ר, ק"ג, חזית, 

אופציה לחלוקה 
2,300,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)39-39(_____________________________________________

 בלעדי בבגנו 4 חדרים, 
90 מ"ר, משופצת 

מהיסוד, חזית, קומה 
א' + מעלית, מיידי 

1,800,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק, 3.5 חדרים, 75 

מ"ר, משופצת ומושקעת 
כחדשה, ק"ג ואחרונה, 

סוכה בסלון, חזית 
1,550,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בלעדי בשלמה בן יוסף 
3 חדרים גדולה כ- 80 

מ"ר שמורה ומטופחת, 
קומה א', עורפית ושקטה 

1,400,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)39-39(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק"א, 
בזבוטינסקי, עורפית, מסודרת 

ומשופצת 1,260,000 לל"ת 
_____________________________________________)37-44ש(052-5444744

 בהזדמנות! בגינחובסקי 
3 + מעטפת ואישורים, ק"ג, 
משופצת 1,450,000 לל"ת 

_____________________________________________)37-40א(052-7162802/3

בהזדמנות אבל 
באמת הזדמנות:

5 חדרים בבניה 
ברחוב חינקין + 

פנטהאוז
052-3330965

 יונה בן אמיתי, רמת בית 
שמש ג', דירת גן, 130 מטר, 5 
חד' עם גינה 80 מטר, מטבח 
משודרג, חניה מקורה ומחסן 

בטאבו, אפשרות לכניסה 
נפרדת 1,900,000 ש"ח רויאל 

_____________________________________________)40-40(נכסים 054-3191310

פנטהאוזים ודירות גן

 הנרקיס 4 חדרים, בנוי 
80 מ"ר, משופץ, דוד חדש, 

אינסטלציה חדשה, סלון 
מרווח, מעולים השקעה 

920,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)40-40(_____________________________________________

 רבי יוחנן בן זכאי, רמת 
בית שמש ב', דירות 4 חד', 
אופציה להרחבת 2 חדרים 

נוספים + מרפסת, אישורים 
להכל 1,470,000 ש"ח רויאל 

_____________________________________________)40-40(נכסים 054-3191310

 רבי יוחנן בן זכאי, רמת 
בית שמש ב' 4.5 חדרים, 

148 מטר, קומת קרקע, 2 
חדרי סלון, 2 מרפסות, מחסן 
1,730,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)40-40(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 המעפילים 3 חדרים, איזור 

מתחרד, קומה 2, 67 מטר, 
סלון גדול 989,000 ש"ח רויאל 

_____________________________________________)40-40(נכסים 054-3191310

 המשלט 3 חדרים, 55 
מ"ר, יש תהליך לקבל היתר 

לתמ"א 38 לדירה גדולה יותר, 
השקעה מעולה 905,000 ש"ח 

_____________________________________________)40-40(רויאל נכסים 054-3191310

 בבירנבוים ק"ב אחרונה, 
כ- 80 מ"ר + אופציה בגג, 

מתאים לחלוקה 1,600,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

053-3128884 03-5791514)40-40(_____________________________________________

 בהר השלום בית פרטי 3 
קומות + שני יחידות להשכרה 

+ מרפסת גג + חצר 240 
מ"ר בנוי, מצב מעולה 

5,200,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 פנטהאוז 120 מ"ר + 
נוף + יחידות, ק"ו + מעלית, 

במיקום מרכזי! "אפיק - 
_____________________________________________)40-40(נכסים" 03-5791514 

 למכירה דופלקס גג 8 
חד', 240 מ"ר במוהליבר 

בבלעדיות רפי
_____________________________________________)40-43א(055-6708295

 ביונה הנביא דופלקס 
160 מ"ר, ק"ג, חזית, 

אופציה לחלוקה 
2,300,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)40-40(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 5 
חד', מחולקת, ק"ב 

ואחרונה, 3 כ"א, משופץ 
1,720,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בוינרב 6.5 חד', 150 
מ"ר, ק"ב, מחולקת ל-2, 
מפוארת!!! 2,190,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות!! מציאה 
בפוברסקי!! 5 חד', ק"ק, 

משופצת מהיסוד, 115 
מ"ר, אפשרות לחלוקה 
1,980,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)40-40(נכסים 052-7684074

 באזור אבן גבירול 6 
ענקית, ק"א + מעלית + 

חזית, א.חלוקה 3,100,000 
ש"ח "אפיק נכסים"

054-2250000 03-5791514)40-40(_____________________________________________

 באזור הרב שך 5 חד', 
ק"א + מעלית + חניה, 3 

כ"א, משופצת, חזית + יחיד"ה 
)8 דיירים( 2,400,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)40-40(פנחסי 03-5799308

 בבעל התניא דירת גג 
7 ח' ענקית ומפוארת! + 
מרפסות, ק"ה + מעלית 
3,420,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)40-40(נכסים" 03-5791514 

 באזור רמח"ל 4 ח' 
יפהפיה, ק"ב + מעלית, 3 כ"א 

+ חניה 2,190,000 ש"ח
053-3128884 03-5791514)40-40(_____________________________________________

 באזור נורוק 4.5 יפהפיה, 
ק"א, חזית + א.הרחבה 
ענקית! "אפיק - נכסים" 

03-5791514)40-40(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' 4 חד' 
100 מ"ר )65 בנוי + שלד 35(, 

ק"א, משופצת 1,700,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 מציאת השנה! 4 חדרים 
מפוארת מאוד, חדשה! בנין 

בוטיק 8 דיירים, כניסה 3 
חודשים, הקודם זוכה!

_____________________________________________)40-40(054-3050561 הראשון בתיווך

 בזבוטינסקי צ"בב 
3 חד', כ- 70 מ"ר, 

ג.בטון, היתרים מיידים 
1,390,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 3 חד', כ- 
75 מ"ר, 4 כ"א, זקוקה 

לשיפוץ 1,190,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות, 3.5 חד', כ- 80 
מ"ר, 3 כ"א 1,450,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בנגב 3 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"ב ואחרונה, 

חתימות שכנים 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בשניים 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א, כחדשה, 

חזית, חניה 1,370,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בקובלסקי 3 חד', 74 
מ"ר, ק"ג, מטעפת כ- 60 

מ"ר 1,540,000 נדל"ן 
_____________________________________________)40-40(הקריה 050-3000121

 באברבנאל 3 חד', 
כ- 90 מ"ר, ק"ג, גג בטון 
1,699,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
קרקע 70 מ"ר, חצר 

30 מ"ר מ.חלקית 
1,350,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 לחטוף בנורדאו!! 3.5 
חד', ק"ג, מעלית, 3 כ"א, 

סוכה וחניה 1,380,000 
ש"ח מ.כהן נכסים

052-7684074)40-40(_____________________________________________

 במרכז השקט 3 חד', 72 
מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 

כחדשה 1,700,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)40-40(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באחיה השילוני 
3.5 חד' בבניין חדיש, 3.5 חד' 

85 מ"ר + היתרים 51 מ"ר, 
משופצת כחדשה, ק"א + 
מעלית + חניה 1,890,000 

_____________________________________________)40-40(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באהרן דב 3 ח' גדולים, 
ק"ב, חזית 1,690,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים"
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 ברמת אהרון דופלקס 
7 חד', כ- 160 מ"ר, נוף 
מהמם!!! 2,495,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח' במכבים 
מפוארת מאוד קומה ב' + 

אופצייה ממשית לפינוי בינוי 
1,480,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)40-40(_____________________________________________

 א.אבן גבירול 3 חד' קומה 
א', כ- 80 מ"ר + מ.שמש 13 

מ"ר מ.חלקית, א.להרחבה 
1,630,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי 3.5 חד' כ- 87 
מ"ר, 3 כיווני אוויר, קומה 
ג' מ.כחדשה א.בג.רעפים 
1,400,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.בנימין אברהם 
3 ענקית כ- 82 מ"ר, ק"א 
משופצת חלק 1.430.000 
"תיווך משגב לדיור" -052

5222690)40-40(_____________________________________________

 א.הנגב 3 חד' כ- 62 
מ"ר קומה א', מ.מהיסוד + 

א.להרחבה + חניה 1,370,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)40-40(_____________________________________________

 א.נורדאו 3 חד' כ- 75 מ"ר 
קומה א', 3 כ"א משופצת + 

סוכה 1,380,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! א.סוקולוב 3 
חד' כ- 57 מ"ר, קומה א', 

מ.מהיסוד לסוכה 1,380,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)40-40(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 
עורפית, מחולקת לשתי 

דירות מושכרות 4,800 נקי 
כולל ריהוט 1,260,000 תיווך 

_____________________________________________)40-40(אלטרנטיב 054-5500263

 בשיכון ה' כ- 115 מ"ר 
מחולקת ל-2 3.5+ מ.ש/

סוכה + חניה + א.למחסן 
2,100,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 בלעדי דופלקס באזור 
הושע 5 ח', קומה ג' 

1,680,000 תיווך אלטרנטיב
054-5500263)40-40(_____________________________________________

 בביאליק כ- 4 חד', 
74 מ"ר, ק"ב ואחרונה, 

מ.חלקית, 3 כ"א 
1,360,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 א.אברבנאל 4.5 חד', 
ק"א, 3 כ"א + מעטפת 

50 מ"ר + מ.שמש/סוכה 
1,700,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 א.יואל 4 חד', כ- 87 מ"ר, 
ק"ב, מ.מהיסוד + סוכה, 

א.למחסן 1,695,000 "תיווך 
_____________________________________________)40-40(משגב לדיור" 052-5222690

 א.הפלמ"ח 4 כ- 87 מ"ר 
קומה א' + סוכה + חניה 

כ- 20 מ"ר מחסן, א.להרחבה 
1,485,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 4 חד' ברמב"ש ג', 
120 מ"ר, 2 מרפסות 
סוכה, חנייה מקורה, 

מחסן גדול, נוף מדהים, 
_____________________________________________)41-44א(לל"ת 050-6750824

 בלעדיות! בית פרטי ליד 
ביהכנ"ס הגדול מחיר מציאה 
2,900,000 ש"ח כל הקודם 

זוכה! תיווך בני ברק-
_____________________________________________)41-44ש(050-9094402

וילות ובתים 

 באזור העיריה חזית 
לשדרה 6 חד', 170 מ"ר, 

מפלס אחד, ק"ב אחרונה, 
א.בגג, 3 כ"א + חניה 

3,000,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 למכירה דירה בבני ברק 
ברחוב שלוש השעות ק.הרצוג, 

4 חדרים, בניין בן 7 שנים, 
קומה 2 עם מעלית, מחיר 

 super 1,800,000 תווך
_____________________________________________)house)41-41 טל': 054-3355874

 בקיבוץ גלויות 4 ח' 
ענקית, 3 כ"א, ק"ב, חזית + 

מעלית 03-5791514
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 באזור חגי 4.5 גדולה 
כחדשה + מ.שמש, ק"א, 

חזית + מעלית 03-5791514 
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בקוק השקט 4 ח' 
מטופחת, ק"ב + מעלית + 

חניה 1,850,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)40-40(נכסים" 03-5791514

 באזור חגי 4.5 ענקית, 
מושקעת + מרפסות, ק"ו + 

מעלית 03-5791514
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 באפשטיין 3 חדרים, 
82 מ"ר, קומה ב', 

חזית + מ.סוכה, חובה 
לראות! 052-2452820 

_____________________________________________)41-41("מקסימום נדל"ן"

 בבלעדיות באבוחצירא 
3 חדרים, 70 מ"ר, אפשרות 

הרחבה מיידי, ק"ג, חזית, בניין 
פנימי תיווך ספיריט

050-4122744)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב בורוכוב 
3.5 חדרים שמורה ומרווחת, 

ק"א חזית כ- 75 מ"ר, 3 כ"א, 
מעלית, ממ"ד, חניה תיווך 

_____________________________________________)41-41(ספיריט 050-4122744

 בבלעדיות בדוד המלך 8 
דירת 3 חדרים מרווחת, 85 
מ"ר + סוכה, 3 כ"א, ק"כ, 
כניסה מיידי תיווך ספיריט 

050-4122744)41-41(_____________________________________________

 בברוט 3 חדרים, קומה א', 
3 כיווני אויר, אופציה מטורפת, 
השכנים בנו 1,260,000 פנחס 

_____________________________________________)41-41(נכסים 055-6789653

 מציאה בבנימין אברהם 
3 חדרים, 90 מטר, קומה ב' 
+ מרפסות, אופציה גג בטון 
_____________________________________________)41-41(פנחס נכסים 055-6789653



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

יא’-יב’ באלול תשע”ט  10-11/10/2019

ירושלים

וילות ובתים

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

4 חד' במציאה!
+ תמ"א!!! "הולילנד 
נכסים" 02-6763740 

050-5393263)24-49(_____________________________________________

לפרטים:
עינב ציאדה 050-2442446

בטבריה בקריית שמואל )שכונה עם אופי דתי( 
4 חדרים 100 מ"ר חדשה+ מעלית+ מחסן צמוד לדירה+חניה +

מרפסת עם נוף מהמם לכינרת 960,000 ש"ח )אופציה להשכרה(

מגדלי קיסר

פתח תקווה

דירות 
להשכרה

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

3 כיוונים + טאב"ה בגג 
והרחבת מרפסות 3,500,000 

_____________________________________________)35-42א(לל"ת 053-3166586

 דירת גן 250 מ"ר 
ברוטו 480,000 ש"ח אויר 

ונוף עוצר נשימה
_____________________________________________)35-42ל(050-7877767

פנטהאוזים ודירות גן
עמנואל

 4 חדרים 140 מ"ר, 
אויר ונוף מדהים! בבית 
ישראל במרכז לרציניים 

_____________________________________________)35-42ל(בלבד 050-7877767

טבריה
וילות ובתים

חריש
 למכירה בפרויקט חרדי 

דירת 5 חד' + מרפסת סוכה 
1,200,000 ש"ח מאיר

_____________________________________________)37-40ל(052-8461976

 וילה 3 מפלסים, 7 חד', 
208 מ"ר בנוי על 375 מ"ר, 

משופצת עם בעלות על 
_____________________________________________)37-44א(הקרקע 052-2671439

ירוחם
 בקהילה החרדית 3, 

משופצת מלאה כניסה מיידית 
_____________________________________________)38-41א(נריה 054-4983943

בני ברק 
+5 חדרים

 בראשונים 85 מ"ר, 4 חד', 
ק"ה + מעלית + סוכה, חניה, 
בנין חדש, משופצת כחדשה, 

ממוזגת. 4,400 ש"ח 
052-7671305

_____________________________________________)38-41ל(

 בסמטת אבני חושן 
ר"ג ליד חזון איש, באזור 
בית העלמין ב"ב, 5 חד' 

מפוארים, ק"ב, בניין 
חדש עם מעלית, חניה 
צמודה + מחסן דירתי 
6,500 ש"ח פינוי לפני 
סוכות בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)27-27(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בעוזיאל 3 חד' גדולים 
משופצים וממוזגים 

בבניין חדיש, קומה ב' 
עם מעלית 4,500 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 3.5 חד' בצפניה, ק"ג, 
מעלית, חזית, מזגנים, מיידי, 
4,900 ש"ח 052-7663934 

_____________________________________________)37-41ל(054-8478988

2-2.5 חדרים 
 ברמת וורבר

2 חד' גדולים, ק"ב,
3 כ"א, פונטציאל ענק, 
בהזדמנות! 1,100,000 

_____________________________________________)34-42ל(ש"ח 054-5770778

2-2.5 חדרים

 בשיכון ה' דירת קרקע, 
2.5 חד' + גינה ענקית, 
3,500 ש"ח, החל מ- ח' 

_____________________________________________)37-40ש(חשון 052-2758844

 ליד העיריה, יפייפיה, 
מושקעת במיוחד, ממוזגת, 

כ- 45 מ"ר, קומה 2.5, 2,700 
ש"ח מיידי! 054-7342396 

_____________________________________________)38-41ל(054-4520649

 בשיכון ה' שח"ל 17 יחידה 
לזוג 2 חד' ממוזגים ריהוט 
_____________________________________________)38-41(מלא מיידי 054-2208800

1-1.5 חדרים
 באמרי חיים חדר מרוהט, 

ממוזג, מתאים ליחיד או 
_____________________________________________)38-40ל(למטרה שקטה 052-3632080

יחידות דיור

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת ומסורגת 
+ מזגנים + ריהוט חלקי + 
_____________________________________________)37-40ל(דוד"ש סוכה 050-5260688

טבריה 
 דירת חדר קטנה + 

שרותים ומקלחת + מזגן 
1,700 ש"ח כולל מון חשמל 

והכל 052-2634477
_____________________________________________)37-40ש(052-32248325

פתח תקווה

ביקוש 
דירות

 דרושה דירה להשכרה 
בבני ברק לממושכת 5 חדרים 

_____________________________________________)38-39ח(050-8848889

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בדניאל 10, קומה 1.5, 
2.5 חדרים, משופצת כחדשה, 

מדהימה ביופיה, אישור 
לתוספת בניה של 20 מ"ר 

)כולל סוכה, סיכוי למעלית( 
מחיר 1,675,000 ש"ח

_____________________________________________)39-42א(052-7174666 050-5511847

4-4.5 חדרים

 באבן שפרוט 3 חד' 
משופצת, ק"ב, 3,600 ש"ח, 

לל"ת, ללא ריהוט
_____________________________________________)39-40ל(052-3258679

 70 מ"ר ענק + חצר 
ממוזגת, מרוהטת, מפוארת, 

בפרל 28 ב"ב 3,800 ש"ח 
_____________________________________________)39-42ש(052-7691171

 ברח' יהושע 2 יח"ד, כ- 
40 מ"ר כ"א, ק"ק, מרוהטות 
וחדשות לחלוטין 3,000 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ל(ליחידה 054-4944799

 להשכרה בשיכון ה' 
משרד כ- 15 מ"ר כולל מקרר 

שירותים ומזגן 1,550 ש"ח 
_____________________________________________)39-42א(052-7638352

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-42/18(סולידית, 03-7542233

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

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש, רק 

950,000 ש"ח. )רק ככה 
מגיעים לדירה. שווי החזר 

משכנתה של 800,000 
ש"ח( בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

1.3 לחודש, חוזה שנתי 
054-2321111)29-14/20(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 בסמטת רחל ב"ב, 
חדר משופץ וממוזג, 
כניסה פרטית, ק"ק, 

מיידי, למשרד/סופרים/ 
_____________________________________________)41-41(קליניקה. 052-2452820

משרדים
 להשכרה משרד 

מפואר וממוזג קומה 1- 
+ מעלית, 40 מ"ר במרכז 

הרב קוק, 2,500 גמיש. 
054-6506501)24-24(_____________________________________________

מגרשים
 דרושים מגרשים 

חקלאים בכל הארץ, 
תשלום הוגן! תיווך ש. 

_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

 להשכרה בירושלים חנות 
ברח' אשתורי פרחי, 30 מ"ר, 

_____________________________________________)39-42ל(מיידי! 052-4431143

 להשכרה בגבעת שאול 
בי-ם, בנג'רה פינת בן עוזיאל 
5.5 חד', 2 מפלסים, כ- 80 

_____________________________________________)39-42א(מ"ר למשרד 02-5342918

 מחפש שותף פעיל 
לעסק למוצרים אורגנים 

טבעיים למגזר הדתי/
_____________________________________________)39-44ש(חרדי 052-8708776

 בזבוטינסקי 2 חד', 
כ- 40 מ"ר, ק"ב, היתרים 

ל- 30 מ"ר, מפוארת, 
1,150,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בפלמח 2.5 חד', כ- 50 
מ"ר, ק' 2.5, ג.רעפים, 
מ.מהיסוד 1,295,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בברוט 2 חד', כ- 50 
מ"ר, קרקע, מ.מהיסוד, 

היתרים, חצר ענקית 
1,290,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 וילה איכותית, נוף פנורמי 
מרהיב לכינרת, 5 חד', יח"ד + 
משרד מניבים. גינה מעוצבת, 
_____________________________________________)40-43ל(שכונה שקטה. 054-2372222

 ברמב"ם כ- 5 ח', ק"ק, 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)40-40(_____________________________________________

 יח"ד חדשה, 3 חד' 
מפוארת, מרוהטת, ממוזגת, 
ק"ה ונוף מדהים + סוכה, כ- 
45 מ"ר, מיידי! בגורדון 4,500 

_____________________________________________)40-41ל(ש"ח 054-8452858/9

 בפלמ"ח 3 חד', כ- 60 
מ"ר, מפוארת, מרוהטת 

3,600 מיידי נדל"ן הקריה 
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בעמישב 3 חד', ק"ד ללא 
מעלית, ריהוט חלקי, מיידי! 

_____________________________________________)40-41ל(052-2447475

 דרוש לקניה מחסן כ- 40 
מטר באזור ירושלים

_____________________________________________)40-41ח(054-8541292 058-3256684

 במרכז ר' עקיבא 
להשכרה 50 מ"ר, ק"כ 6,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
 03-5791514)40-40(_____________________________________________

 במרכז ר' עקיבא! 2 
חנויות צמודות למכירה "אפיק 

_____________________________________________)40-40(- נכסים" 03-5791514 

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

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

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

גורן

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

גליל עליון

 בגליל מערבי - וילת נופש 
4 חד', גינה גדולה + ברכה + 

_____________________________________________)41-48ש(2 יחידות 050-5990545

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-26-2020(_____________________________________________

בר יוחאי

 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)19-46/19(_____________________________________________

 במרכז, מתאים ל- 16 איש 
+ חצר + בריכה מחוממת 
+ מתקנים 050-2263233 

_____________________________________________)27-26/20ל(052-6665127

 4 יחידות אירוח מאובזרות 
כולל גקוזי' ביחידה ובריכה 
_____________________________________________)30-41(בחצר 052-4425527 רגינה

גליל מערבי

דלתון

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

/שבתות/תקופות בעוזיאל, 
_____________________________________________)38-01/20(נקיה מאוד 052-7118100

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-24/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 חדשה יפיפיה, ממוזגת, 
מרוהטת, מאווררת, לימים/

תקופות קצרות וארוכות
03-6160899 052-7609319)32-43(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 4 צימרים מרווחים + חדר 
אוכל + ג'קוזי + בריכה, נוף 

מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס חם! 
050-3070487 050-9070487)49-52/19(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

_____________________________________________)19-14/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

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

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

ביריה
 בקתה בצל ההר אירוח 
זוגות ומשפחות בביריה מול 
צפת, מחירים אטרקטיביים 
04-6922696 050-8616675)24-37(_____________________________________________

אביבים
 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

פינת מנגל עם פרטיות 
_____________________________________________)28-49(מוחלטת 052-3833809

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

מדהים. 052-5807915
)49-50/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-38/20(_____________________________________________

בני ברק

 דירת אירוח למשפחות 
עד 10 נפשות, בריכה וחצר, 

מפנקת, לשבתות ולחגים 
_____________________________________________)35-42א(050-3056720

 צימרים מפוארים + 
מרפסות נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
הקדימו הזמנותיכם לחגים!

_____________________________________________)37-41ש(052-6990764

 להשכרה ברחוב פרל 
בב"ב )ליד רחוב רמבם( 

בבניין חדש 85 מטר 
בק"ק, מתאים למשרד 
או מחסן מכירות מידי 

4,700 ש"ח בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)35-35(_____________________________________________

 דירת נופש יפהפיה ליד 
מירון, מרפסת וגינה + א. 

להשכיר וילה, שעון מים, גלאט 
_____________________________________________)39-42א(058-5994740

 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + ג'קוזי, מנגל 

וטרמפולינה, אופציה לסוכה 
_____________________________________________)39-38/20ש(050-6686907

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, ק"א, 
חזית, 1,720,000 ש"ח  

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

 050-5308742
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 במינץ' בק"ק דירה 
מחולקת לדירת 2.5 חד' 
ודירת 1.5 חד', מושכרים 
ב- 5,500 ש"ח משופצים 
1,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

עקיבא קרוב לישעיהו, 
ק"א, מסודרת, כל דירה 
1,075,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 מציאה!!! ברחוב 
ירושלים קרוב לאהרונסון 

3 חדרים, ק"ג עורפית, 
ללא מעלית, גג רעפים, 
מצב טוב, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג 

1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)29-29(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
הראשונים, בבניין חדש 4 

חדרים משופצים ברמה 
גבוהה, ק"ב, עורפית 

1,750,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, קומה 2, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

2-2.5 חדרים

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

סופר/הראשונים, 4 חד' 
משופצים, ק"ב, עורפית 

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

מושכרים ב- 1,100 ש"ח 
1,880,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, יוקרתית, 
חדשה, 3 חד' + מ. שמש 

+ חנייה ומשרד לל"ת 
_____________________________________________)37-40א(1,850,000 055-9943331

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

חזית מסודרת, 3 כ"א 
1,820,000 בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 מציאה, ביהושוע, בגן 
העיר 4 חד', קומה נמוכה 

עורפית, 1,925,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)15-15(_____________________________________________

 2 חדרים משופץ, אפ' 
להרחבה לעוד 25 מ"ר מחיר 

מציאה תיווך BA יזמות
_____________________________________________)41-41(054-4980159 דורון 

 באלוף שמחוני 2.5 
חדרים, 65 מ"ר, ק"ק 

+ אפשרות הרחבה 
עוד 25 מ"ר )השכנים 

הרחיבו( 052-2452820 
_____________________________________________)41-41("מקסימום נדל"ן" 

 בבלעדיות בדוד המלך 
8 דירת 2 חדרים, 50 מ"ר, 2 
כ"א, ק"כ, כניסה מיידי תיווך 

_____________________________________________)41-41(ספיריט 050-4122744

 "רימקס עוצמה", הדרור, 
3.5 חד', כ- 85 מ"ר, קרקע, 

חצר כ- 90 מ"ר, משופצת, 3 
כ"א צוות אביגד
072-3957394)41-41(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 "רימקס עוצמה", 
המכבים, 2 חד', כ- 70 מ"ר, 
מגרש כ- 380 מ"ר, שמורה,

3 כ"א, מחסן צוות אביגד
072-3957394)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בקיטרוני 42, דופלקס גג, 

2 כניסות, 5 חד', 150 מ"ר, 
קומה 10+11, מ"ש, ג'קוזי 

בגג, 2 מעליות, 2 חניות, מחסן 
_____________________________________________)41-41(30 מ"ר יואל בן 052-6228800

דופלקסים

 "רימקס עוצמה", גוטמן, 
קומה 11, כ- 135 מ"ר, דירה 
חדשה, מ.ש, ממ"ד, חניה*2, 

ומחסן צוות אביגד
072-3957394)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
הנרייטה סולד, דירת גג, 3 חד' 

+ 2.5 חד', כ- 150 מ"ר, קומה 
3, אופציה לכניסה נפרדת, 

מ"ש, משופצת מהיסוד צוות 
_____________________________________________)41-41(אביגד 072-3957394

+5 חדרים

 "רימקס עוצמה" 
אוסישקין, קרקע )+ גינה(, 

כ- 80 מ"ר, משופצת, סורגים, 
_____________________________________________)41-41(צוות אביגד 072-3957394

 "רימקס עוצמה", 
אורלוב, קומה 2, כ- 100 מ"ר, 
משופצת, מעלית, חניה צוות 

_____________________________________________)41-41(אביגד 072-3957394

4-4.5 חדרים

 "רימקס עוצמה", תל 
חי, קומה 1, כ- 100 מ"ר, 

משופצת, ממ"ד, מ.ש, 
מעלית, חניה צוות אביגד 

072-3957394)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", חיים 
עוזר, קומה 2, כ- 80 מ"ר, 
משופצת חלקי, פוטנציאל 
תשואה גבוהה צוות אביגד 

072-3957394)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בחפץ 
חיים 54, 4 חד', 95 מ"ר, 

קומה 1, מעלית, חניה, שמורה 
_____________________________________________)41-41(מאוד יואל בן 052-6228800

 "רימקס עוצמה", בהרצל 
88, 4 חד', 110 מ"ר, קומה 2, 

ללא מעלית, בניין פנימי יואל 
_____________________________________________)41-41(בן 052-6228800

 "רימקס עוצמה", 
ברוטשילד 174, 4 חד', 103 
מ"ר, קומה 3, מ"ש, ממ"ד, 
מעלית, חניה, מחסן יואל בן 

052-6228800)41-41(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 "רימקס עוצמה", 

רוטשילד, קומה 2, כ- 80 מ"ר, 
משופצת, בתהליך היתרים 

לתמ"א צוות אביגד
072-3957394)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", חכם 
יוסף, קומה 1, כ- 60 מ"ר, 
עורפית, משופצת מהיסוד, 
חניה משותפת צוות אביגד 

072-3957394)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בעין 
גנים 16, 3 חד', 85 מ"ר, קומה 

1, ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, 6 דירות בבניין יואל בן 

052-6228800)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בברנדה 11, 3 חד', 75 

מ"ר, קומה 2, ללא מעלית, 
משופצת מהיסוד יואל בן 

052-6228800)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בקיטרוני 42, 3 חד', 75 מ"ר, 

קומה 7, מ"ש, ממ"ד, מעלית, 
חניה תת קרקעית, מחסן גדול 

_____________________________________________)41-41(יואל בן 052-6228800

 "רימקס עוצמה", בהרצל 
85, 2.5 חד', 67 מ"ר, קומה 4, 
ללא מעלית, משופצת מהיסוד 

_____________________________________________)41-41(יואל בן 052-6228800

 להשכרה 3 חדרים בדון 
יוסף, חדשה, קומה 2, מרוהט 

055-6789653)41-41(_____________________________________________

 3 חד', חדשה + סוכה, 
באזור ויזניץ', ק"ק, ללא 

עמודים 3,200 ש"ח
_____________________________________________)41-44ש(050-5304424

 "רימקס עוצמה", דגניה, 
קומה 13, כ- 135 מ"ר, 

מעוצבת, מ"ש, ממ"ד, מחסן, 
2 חניות, מעלית, ללא תיווך! 

_____________________________________________)41-41(צוות אביגד 072-3957394

 "רימקס עוצמה" בייליס, 
קומה 3, כ- 120 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, חניה, ללא תיווך! צוות 
_____________________________________________)41-41(אביגד 072-3957394

+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 "רימקס עוצמה", רחל 
המשוררת, קומה 2, כ- 85 

מ"ר, מעלית, חניה, ללא תיווך! 
_____________________________________________)41-41(צוות אביגד 072-3957394

 מחפש חנות/משרד 
- לשכור / לקנות בבני 

ברק? בשבילך אנחנו כאן 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)41-41(054-4980159 דורון 

מחסנים
 יש לכם מחסן בב"ב 

למכירה? אצלנו תקבלו את 
 BA המכיר הגבוה ביותר תיווך

_____________________________________________)41-41(יזמות 054-4980159 דורון 

 "רימקס עוצמה", 
המכבים פ"ת, משרדים 

משופצים + מטבחון 
ושירותים, קומה 1, מעלית, 

כ- 16 מ"ר, ללא תיווך! צוות 
_____________________________________________)41-41(אביגד 072-3957394

 "רימקס עוצמה", 
מונטיפיורי פ"ת, משרד עם 

מטבחון ושירותים, כ- 24 מ"ר, 
ללא תיווך! צוות אביגד

072-3957394)41-41(_____________________________________________

 להשכרה חנות על ר' 
עקיבא ב"ב, 35 מ"ר, מחיר 

מציאה. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)41-41(054-4980159 דורון 
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 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

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

יבניאל

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-11/20(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

צימר, ג'קוזי זוגי וספא, 
טרמפולינות, ערסלים, פרגולות 

_____________________________________________)28-27/20(סוכה מהדרין 055-6678585

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
054-8470433 054-8450432)28-12/20(_____________________________________________

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר דקה 
מגאולה, לאמצע שבוע 
250 ש"ח ולשבת 450 

_____________________________________________)36-47(ש"ח 058-3242145

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)32-05/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
02-5361771 050-6217759)30-29/20(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

מרכזי, נוף מרהיב 
_____________________________________________)29-2/20ל(052-7170576

הסעות בית וגן

052-7137253  053-3104779

הסעות לחתונות לאירועים ולמשפחות
הסעות לטיולים בבין הזמנים ולכל השנה

רכבים מאושרים משרד החינוך והתחבורה

אצלינו הנהג מאפשר לאכול ולשתות
הנאה מובטחת !!!

הסעות קבועות באוטובוסים
למוסדות ישיבות וסמינרים

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

 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

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-26/20(חול 058-5006387

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת כולל שירות, 

המלון )ללא אוכל( לימים, 
שבתות / תקופות

_____________________________________________)35-45ש(052-7184183

 מגוון דירות נופש ברחבי 
ירושלים, לימים/שבתות/חגים 
_____________________________________________)35-46("תיווך מנוחה" 055-6721593

 "ארוח בהר" - צימר 
מפנק לזוג + בריכה גדולה 
ומחוממת, פרטיות מלאה 

_____________________________________________)36-47ש(053-4165213

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

ליד מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-01/20(_____________________________________________

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

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

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-23/20(קרוב! 052-4484443

כלנית

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

כפר זייתים
 דירת נופש בכפר 
זיתים עד 7 אנשים, 

5 דק' מהכינרת, 
מרוהטת,וממוזגת, 

ביהכנ"ס במקום 
053-7721373)29-40(_____________________________________________

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק וג'קוזי / 
יח"ד נופש 300 ש"ח בכוכב 

_____________________________________________)33-44(יעקב 051-5777000

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(_____________________________________________

כפר שמאי

 וילת 4 חדרים / סויטות 
עד 15 איש, בריכה, נדנדות, 
מנגל, טניס, מטבח מאובזר 

050-4210440)27-38(_____________________________________________

 מתחם 3 צימרים + 
בריכה מחוממת + גקוזי' 
ספא + מדשאות, מתאים 
_____________________________________________)29-40ל(למשפחות 054-4385580

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-35/20(_____________________________________________

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

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

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-23/20(_____________________________________________

מושב תרום

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

04-9987070 058-3261711)20-45(_____________________________________________

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

מגדל
 וילה יחודית מהממת, 

עד 30 איש + בריכה + סוכה 
ענקית + ביהכ"נ פרטי. מבצע 

_____________________________________________)38-41ל(לחגים! 053-2865903

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/20(וחדר אוכל. 054-6987257

 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)34-36/20(_____________________________________________

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-27-20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

משפחתית עד 35 איש + 
בריכה, מאובזרות וממוזגות + 
_____________________________________________)34-33/20(משחקי חצר 054-5634805/6

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

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

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

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

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

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

 "למרגלות ההר" - 4 
יחידות אירוח + בריכה 

+ גינה לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)36-43ש(052-4604609

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, 

שפע אטרקציות, רכיבה על 
פוני, טיול למטעים, שולחנות 

הוקי ופלייסטיישן, מקרן טניס, 
סנוקר, טרמפולינות, ג'יפים 
ואופניים. מטבח גדול וחדר 

_____________________________________________)37-36/20(אוכל 052-8669090

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)24-49(60 איש 052-8860953

פוריה
 צימרים "בצל דקלים" 
מרווחים, בריכה מוצנעת 

ומגודרת + ג'קוזי, מטבחון, 
_____________________________________________)35-34/20ל(בית כנסת 054-4314062

 "נופי כלנית" - 5 צימרים 
מושקעים + בריכה וגקוזי' 

ספא, גינה מטופחת, מתחם 
פרגולה ומתקני גן, ק. צדיקים 

צפת_____________________________________________)39-46ש(054-9917000
 בלב העיר העתיקה דירת 

5 חדרים, מתאימה ל/עד 15 
_____________________________________________)22-47(  נפשות 050-4666403

 מקום צנוע ויפה מול 
פארק עמק התכלת, צופה 
לנוף מירון, 300 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)36-48/19ש(053-3147542 052-7155422

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-26/20ש(052-7623725

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)36-41/19ש(מהעתיקה 052-3455254

 בעתיקה של צפת, 
צימר יפיפה, לזוג + ילד, 
במיקום מעולה, מאובזר 

_____________________________________________)37-40(וממוזג 052-7153475

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)37-48ש(ושבתות 052-7668387

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

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-36/20ש(050-6241690 03-9363752

 "יערות הדבש" - וילה 
8 חדרי ארוח, 2 ברכות, 2 

ג'קוזי + גינה ומתקנים, דקה 
מביהכנ"ס לשבתות חתן וכו' 
_____________________________________________)37-48ש(054-6852866 054-5487671

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

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

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)22-47ל(_____________________________________________

צפון

 ראש השנה בצפת, דירה 
בת 4 חדרים, לפי לילות, 100 

ש"ח למבוגר, 80 ש"ח לילד 
_____________________________________________)39-42א(050-6770150

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד 

_____________________________________________)39-38/2020א(052-7646814

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
050-5527509 ,058-3266448)42-42/19(_____________________________________________

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-34/20(ונדנדות 052-5856465

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-16/20(  משתלם 052-7619453

 וילה, 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

050-4296661)19-44(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-27/20(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)35-46ל(ושבתות 052-7668387

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות 30-40 איש 

050-9303353)33-45(_____________________________________________

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)16-43/20(_____________________________________________

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-5/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-33/20(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-05/20(_____________________________________________

קנית רכבים

מוצרים 
ושירותים

הסעות

השכרת רכב
 תשכרו טוב!!! 

לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

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

077-40-900-70)39-38/20(_____________________________________________

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

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

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(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמין, מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)19-45/19(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)32-43(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)39-46(רחבי הארץ 053-4271262

 הרב מיכאל מרום יועץ 
נישואין ומטפל מוסמך 

*השכנת שלום בית 
*הדרכת חתנים *טיפול 
רגשי לחרדות ודכאונות, 
דימוי עצמי, מקצועיות 
+ נסיון רב + המלצות 

054-3534973)40-47(_____________________________________________

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-32/20(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ "ציפי 
הסעות" 052-3821702 

050-4110855)33-40(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות"- 
14,16,20,23 מקומות, 

רכבים מפוארים, נתב"ג, 
ירושלים, ב"ב וארועים 

053-3188842
050-7532336)33-35/20(_____________________________________________

יעוץ נישואין

מכירת רכבים
 גי'פ רקסטון דיזל 2008 

7 מקומות, במצב מעולה, יד 
_____________________________________________)39-42(שניה, טל': 050-7955529

בניה 
 בניה ושיפוצים באמון 

ובאחריות מלאה, ישראל 
_____________________________________________)39-42ל(גוטליב 0507-555-430

הובלות
 לרוזנברג הובלות 

דרושים נהגים חרוצים 
 C1 ושרותים עם רשיון

_____________________________________________)40-51ל(050-6563426

 הסעות לכל רחבי הארץ, 
אוטובוסים ומיניבוסים חדשים 
ומפוארים, מ- 14-60 מקומות 

_____________________________________________)40-41א(058-4118789

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון.
*לאחר הטסט 
נגמרת החבילה

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

סוכן השכרת רכב 
בארץ ובחו"ל

מרכז הזמנות ארצי
הרץ/פרי/אלבר

לפרטים והזמנות:
052-7123419/050-5765449

בשבת וחג משלמים 
רק ביטוח

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

_____________________________________________)31-30/20ל(050-4133098

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

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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב, מתאימה 

עד 6 נפשות, כולל 
מקלחת זרמים
050-6243346)33-44(_____________________________________________

טבריה
 וילה 4 חד' חצר גדולה 

7 דקות מהכנרת
2 דקות מהשטיבלאך.

052-7606968)19-18/20(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)47-03/20(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

 מבצע בין הזמנים 3 לילות 
לזוג 900 ש"ח. משפחות )7( 
1,800 ש"ח. דירת גן 3,000 

_____________________________________________)32-41(ש"ח 054-2076792

 וילה גדולה, 3 
מפלסים, ממוזגת, 10 
דקות נסיעה מטבריה! 

053-7720124
054-6817070)33-40(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חדרים 
מרווחת וממוזגת, נוף לכינרת, 

עד 10 איש, ביהכנ"ס צמוד 
_____________________________________________)36-39א(050-3518000

 בנווה עובד - פוריה, 2 
צימרים מקסימים ומטופחים 
+ גינה + מתקני גן + בריכה 

_____________________________________________)37-48ש(נקיה ויפה 050-2791457

 דירת נופש, ק"ק + חצר 
+ סוכה לנופשים בכל השנה 
_____________________________________________)38-11/20ל(ליד השטיבלאך 052-4343880

 וילה בטבריה, 8 חד', 
בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ספא ענק, 150 ש"ח 
למיטה 050-4612999 

_____________________________________________)39-42א(אליהו 

 ד. נופש חדשה לזוגות 
ומשפחות + בריכה,

נוף לארבל באזור דתי
_____________________________________________)39-50א(052-7278668

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים 
נוחים. 053-4326551

04-6715330)27-26/20(_____________________________________________

 5 צימרים ודירה עד 28 
איש וליחידים+ חדר אוכל 
וביהכנ"ס + בריכה וגקוזי' 

053-7763264 053-7334201)37-48(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
מטבחון, נוף 050-3770300 

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

 "במגדלי המלכים" מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת. 
054-8425184 054-6511250)31-42(_____________________________________________

 דירת קיט מיקום מרכזי, 
3 חד' מאובזרת, מטופחת, 

מיוחדת, מחירים נוחים
050-4160813)15-14/20(_____________________________________________

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

_____________________________________________)21-20/20(ג'קוזי. 050-4154145

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + גקוזי', חצר ענקית, 
_____________________________________________)30-41(במחירי השנה! 050-4105984

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

מתאימה ל- 8 אנשים 
052-7122230)35-46(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 
פרטית, 7 מיטות, שמורה 
_____________________________________________)26-51(ומטופחת 052-7833506

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-51/19(_____________________________________________

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

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

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

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

 "הארובה האדומה" - 
חדרי אירוח בוילה יפיפיה )עד 

12 איש( לזוגות/משפחות 
)קרוב לבית החלמה( 

050-6613661)29-40(_____________________________________________

טלזסטון

 5 חד', 12 מיטות, 
ממוזגת, נקיה, מרוהטת, 

נוף פסטורלי לכנרת, קרוב 
_____________________________________________)41-52ש(לשטיבלאך 050-4124556

 רכבים חדישים, 16 
מקומות, הסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ 053-7294477 
_____________________________________________)41-44א(050-5884173
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יא’-יב’ באלול תשע”ט  10-11/10/2019

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

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(_____________________________________________

 נאבדו זוג תפילין בכז' 
אב בעיר העתיקה בירושלים 

_____________________________________________)37-38ח(058-3204293

 ביום א' כד' באב נלקחה 
בטעות בחוף הים בטבריה 
שקית עם בגדי ים המאבד 

יפנה ל- 08-9417162
_____________________________________________)37-38ח(052-3667681

 במלון "מרגוע" בערד 
נמצאה עליונית של אשה 

בחדר 305 בשבת פ' שופטים 
_____________________________________________)37-38ח(052-7676998

 נמצא ארנק ברח' קוטלר 
בב"ב, ליד נתיב החסד בל' 

_____________________________________________)37-38ח(חשון 054-4633684

 נמצאה שקית אשפתון 
שבתוכה מחשב נייד ופריטים 
נוספים, ביום שישי ט"ו באב 
ברח' חזו"א / דבורה הנביאה 

בתחנת אוטובוס
_____________________________________________)37-38ח(054-8599187/97

 אבדה מצלמת קנון 
שחורה בצפון או כרמיאל

_____________________________________________)37-38ח(054-8420224

 ב- 28.8.2019 נמצאו 
אוזניות אלחוטיות בקו 92 
_____________________________________________)37-38ח(מפ"ת לר"ג 050-4929646

 אבדה מצלמת קנון בחניון 
עמוקה בליל ט"ו באב פלא': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8458751

 אבדה מצלמה בכז' אב 
בכנס של זכרון חנה או בפארק 

_____________________________________________)37-38ח(הירקון 050-4113059

 מעונין בספה נפתחת 
עדיף ל- 3 מיטות רוחב 80 

_____________________________________________)38-39ח(ס"מ 050-4116799

 מעונין בפקס במצב מצוין 
_____________________________________________)38-39ח(050-4116799

 אברך מעונין לזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + 

שידה בתרומה 050-4160457 
_____________________________________________)38-39ח(ירושלים

 למסירה ארון גובה 2 מ"ר 
רוחב 2.30 מ"ר 0.40 עומק 

במצב טוב עם דלתות זכוכית 
_____________________________________________)38-39ח(צבע חום טלפון 054-8711159

 למסירה חינם שולחן מעץ 
1.80 נפתח ל- 2.40

050-4120010 אחרי 8 בערב 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD 8 טושיבה מסך

_____________________________________________)38-39ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה פקס 90 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(מצב מעולה 052-5737813

 למכירה שואב אבק 80 
ש"ח מצב מצויין

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 130 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור 
טוסטר וחימום קטן תוצרת 

BISTNO ב- 70 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 רדיו / טייפ במצב טוב 
)בני ברק( 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 דרוש מיקסר קנווד )שף( 
_____________________________________________)39-40ח(דגם ישן מכני 052-7645405

 דרוש לישיבה מכונת 
כביסה במצב טוב

_____________________________________________)39-40ח(058-3299505

 דרוש נוקיה 208 כשר 
_____________________________________________)39-40ח(בתשלום 058-3299505

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)39-40ח(053-3179093

 מדפסת HP ביתית 
במצב טוב 150 ש"ח י"ם

_____________________________________________)39-40ח(054-2633490

 טלפקס פנסוניק 180 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 קנווד מעבד מזון מכישר 
וחלקים חדש ללא קערה 120 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 058-7614722

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 250GB ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(055-9765406

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 80GB ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(055-9765406

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)39-40ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מחשב שולחני מהיר 
ליבה כפולה בהזדמנות מצוין 

_____________________________________________)39-40ח(400 ש"ח 054-6841655

 תנור בישול ואפיה קינג 
עובד מצויין רק 400 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-8969770

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

כחדש 250 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-3463482

 מסך למחשב 
LEMOVO 19 אינטש תקין 

_____________________________________________)39-40ח(200 ש"ח 052-3463482

 מקרר סמסונג קינג 500 
ליטר במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-7134699

 מכונת כביסה 5 ק"ג 
חברת קריסטל תקין 300 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בלבד 052-7191512

 משאבת VSB דו צדדית 
חדשה 200 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 כריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל/גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 סורק חברת HP ב- 180 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-2786557

 קוטל יתושים 70 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 מקרר משרדי חדש 
NEON באריזה!!! 500 ש"ח 
ג-85 ע-55 ר-48 )פתח תקווה( 

_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מאזדה 3 2010 ומעלה 150 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-2786557

 רדיו דיסק לרכב 
KWNWOOD עם כל 

התושב והפנלים 100 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(052-7640482

 ברע"ה למכירה מיחם מים 
לשבת 30 כוסות ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-6850138

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 מכונת תפירה תעשיתית 
ברונר במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 058-4413099

 רדיו בסגנון רטרו כולל 
USB ב- 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)38-39ח(052-7153007

 מכונת יבוש גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בירושלים טל': 052-7180828

 מכונת כביסה בוש 500 
ש"ח )בירושלים( טל':

_____________________________________________)38-39ח(052-7180828

 טאבלט 10.1 במצב חדש 
כולל נרתיק 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-8380655

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 ק"ג 1000 סלד' 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח טל': 054-8485026

 מיבש כביסה 
אלקטרולוקס 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח טל':

_____________________________________________)38-39ח(054-8485026

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-5656194

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG במצב 

מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYUNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 סיר לחץ גאלה 9 ליטר 
_____________________________________________)38-39ח(110 ש"ח 054-2013391 נעמי 

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

ברק( 350 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-721667

 מאוורר נייח במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(80 ש"ח בלבד 054-7216671

 כירה חשמלית 1200 
וואט בצבע לבן עם וסת חום 

מ- 0 למקסימום פועלת מצוין 
_____________________________________________)38-39ח(40 ש"ח טל': 050-2897977

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טרה בייט 210 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7651383

 מטען נייד 20000 אמפר 
טעינה מהירה כמו חדש 100 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3161169

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)38-39ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 נמצא עגיל זהב בארמונות 
חן ב"ב בתאריך כה' אב

_____________________________________________)38-39ח(054-8442627

 נמצא רחפן, ניתן לפנות 
בצהרים או ערב

_____________________________________________)38-39ח(054-8471251/2

 אבד צמיד יקר ערך פלאפון 
_____________________________________________)38-39ח(054-8456170

 מצאנו רב קו של שמעון 
גולדשטיין 053-3102754 

_____________________________________________)38-39ח(052-3091689

 נמצאו משקפיים בציון 
אביי ורבא ברביעי האחרון של 

_____________________________________________)38-39ח(בין הזמנים 054-8524048

 לפני מספר ימים נשכחה 
בחנות ברמן ר' עקיבא 54 בני 
ברק עליונית בצבע כחול כהה 
עם רבועים בצבע לבן מחנות 
CLASSIC STYE לפרטים: 

_____________________________________________)38-39ח(053-3101666

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)40-41ח(בעבר 054-2509001

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

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-685013

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)40-41ח(052-2437292

 A8500 למכירה מדפסת 
HP שמורה כחדשה משולב 

פקס צילום מסמכים ועוד 200 
ש"ח נייד 052-2437292 כל 

_____________________________________________)40-41ח(הקודם זוכה 

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

_____________________________________________)40-41ח(053-3179093

 בהזדמנות! תמי 4 שחור 
_____________________________________________)40-41ח(כסף 500 ש"ח 052-7617971

 תנור אפיה )בארון( 
סאוטר, בישול, אפיה וגריל 

_____________________________________________)40-41ח(390 שקל 052-6784969

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-7171228

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-7171228

 כירה חשמלית 1200 
וואט בצבע לבן עם וסת חום 
מ-0 למקסימום פועלת מצוין 
_____________________________________________)40-41ח(40 ש"ח טל': 050-2897977

 למכירה מזגן 1 כ"ס מצב 
טוב מאוד 400 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-6776841

 מיחם מים לשבת חדש 
באריזה!! 40 כוסות על 

פלטה! )לא חשמלי( 150 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7139395

 כיריים גז 4 להבות מצב 
חדש! 250 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-7139395

 מקרר משרדי חדש 
NEON באריזה!!! 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-2786557

 מחשב נייד ווינדוס עשר 
_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד מעולה מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7171228

 מחשב נייד HP I3 מצויין 
ללא תקלות 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-3346080

אבידות

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

 אבד פלאפון בבין הזמנים 
בחודש אב במרכז קנדה 

בצפון המוצא יפנה לטל': 
_____________________________________________)40-41ח(054-8466553

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

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

 אבד שעון אשה לפני 
כחודש באזור לנדא מרום שיר 

_____________________________________________)39-40ח(03-5790543

 נמצאו משקפיים בציון 
אביי' ורבא ברביעי האחרון של 

_____________________________________________)38-39ח(בין הזמנים 054-8524048

 נמצא יהלום בקו 53 
מת"א לב"ב )ביום א' טו' 

אלול( ניתן לקבלו עפ"י סימנים
_____________________________________________)39-40ח(058-3264762

 בתאריך כז' באב תשע"ט 
נשכח טלפון פיליפס כשר 

במרכז קנדה. המוצא הישר 
מתבקש להתקשר ל:

_____________________________________________)38-39ח(054-8466553 054-8538616

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות! שנדלייר 
יוקרתי מעוצב לבן פיתוחים 

מהמם! 400 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-7617971

 למכירה מטען לסוללה 
36 וולט מצב חדש רק ב- 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-8464909

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 ק"ג 1000 

סלד' 300 ש"ח )בב"ב( טל': 
_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

 מייבש כביסה 
אולקטרלוקס 300 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)40-41ח(טל': 054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח )ב"ב( טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

 רדיטאור 12 צלעות חדש 
באריזה )ב"ב( 330 ש"ח טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

 מקרר של אמקור צבע 
לבן יד שניה עובד מצויין רק ב- 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח טל': 050-4146777

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 70 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
 KENNEBY באריזה תוצרת

)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

ריהוט
 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 ספות 2/3 מעור איטלקי, 
צבע שחור, מצב חדש 

_____________________________________________)34-39(בהזדמנות! 052-4227714

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון 
חדשים, צבע חום כהה, 

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

052-4227714)34-39(_____________________________________________

 מזנון נוי צבע לבן 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 053-7126106

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 054-5705546

 למכירה שולחן לסלון צבע 
זית + זכוכית עבה 300 ש"ח 

בפתח תקוה צביקה
_____________________________________________)40-41ח(054-3363588

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-3337530 אבנר 

 שטיח בצבע בז' חוטים 
מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4110991

 למכירה מיטת נוער צבע 
לבן עץ מלא 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-6337890

 למכירה מיטות + שידה 
+ מזרונים 500 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)40-41ח(052-7670053

 מיטת נוער )מעוצבת( 
מעץ מלא נפתחת + מזרונים 

+ מגירות במצב טוב מאוד 
_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 050-4176661

 ספה + מיטה 500 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-3337530

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)40-41ח(052-2437292

 כסא מסתובב בלי משענת 
על גלגלים 60 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)40-41ח(052-7600336

 מיטת נוער עץ מלא + 
מזרונים + מיטת מעבר מצב 

מצויין 350 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(053-3121020

 מיטת תינוק צבע עץ 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4160013

 כסאות מרופדות 40 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-4160013

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

עץ מלא 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)40-41ח(054-8446728

 כיסא משרדי/מחשב + 
מנגנון הגבהה בהזדמנות )בני 

ברק( 100 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 שולחן סלוני 70*140 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 

)בני ברק( 180 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 ספה 2 מקומות, עור 
אמיתי, צבע כחול כהה, מצב 
_____________________________________________)39-40ח(חדש 500 ש"ח 052-8380655

 מיטת נוער עץ מלא + 
מזרונים + מיטת מעבר מצב 

מצויין 350 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(053-3121020

 שידת מגירות 50 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6245339

 4 כיסאות לבנים 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 050-6245339

 למכירה בב"ב ספריה 5 
דלתות )אחת מהם ויטרינה( 

_____________________________________________)39-40ח(500 ש"ח 052-7175116

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-3453482

 הזדמנות! שולחן כתיבה 
כוורת ומיטה נפתחת 500 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח ב"ב 054-8446728

 שולחן סלון גדול צבע חום 
כהה מצב מעולה! 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-7191512

 מיטה זוגית מעץ מלא 
בצבע חום כהה 499 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 זוג שידות נמוכות מעץ 
מלא צבע חום כהה 299 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 למכירה מכתבייה במצב 
מצויין, אורך 120 ס"מ, 

גובה 180 + מקום למחשב 
ומקלדת ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-7773526

 הזדמנות! שולחן כתיבה 
כוורת ומיטה נפתחת 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח ב"ב 054-8446728

 שולחן אוכל מעץ 
75*68*120 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

לימוד נהיגה

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
מ

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-27/20(_____________________________________________

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות, 140 ש"ח גם 

אוטומטי וגם ידני, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)28-01/20ל(חינם 052-2514960

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-30/20(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 i5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה וחצי 
מחיר ממחשב חדש

054-4543701)19-28/20(_____________________________________________

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

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

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-27/20(_____________________________________________

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 מחשבים ניידים מחודשים 
במחירים מצחיקים + תיקונים. 

שירות עד בית הלקוח אלי- 
_____________________________________________)37-40ש(055-6651237

 משה אלסין - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)37-48ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)05-05/20(_____________________________________________

סוכות

 טכנאי מחשבים ייעוץ 
טל' חינם, מומחים לתקלות, 

וירוסים, גם למנותקי אינטרנט 
_____________________________________________)39-40ל(050-4114573 בב"ב

 לולבים בסיטנאות דרי 
טריים במיוחד במחירים 

מיוחדים, אפשרות ליחידים 
054-8449423)39-40(_____________________________________________

 תמונות ופוסטרים 
מרהיבים ומגוונים לסוכות 

לדוכנים וחנויות 054-8438502
kodesh1.com

_____________________________________________)39-40ל()אפשרות לקומסיון( 

 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

צילום
 נתן הסרטות וידאו, 

מחיר לחתונה במרכז 1,500 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)37-36/20ל(052-2332194

רפואה משלימה

פיתוח קול
 לקראת הימים 

הנוראים - שיעורי פיתוח 
קול מקצועיים ברמה 

גבוהה לחזנים
_____________________________________________)37-40ש(052-8813439

 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-36/20(דרושים זכיינים

שידוכים
 "שידוכי המרכז" 

לחרדים ולדתיים בלבד! 
בעיקר לספרדים, 

אשכנזים, חסידים  
וליטאים. גם נפשי קל 

ופרק ב', שדכן מקצועי 
עם המון הצעות.

054-8422105
03-6189388)16-42(_____________________________________________

שיפוצים

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-52/19(_____________________________________________

 "הרי את"- שדכן מנוסה, 
כיפות סרוגות, חרדים וחוזרים 

_____________________________________________)35-44ש(בתשובה 052-3245153

 צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקונים, דודים, נזילות 

_____________________________________________)40-13/20ש(וחשמל 052-7894414

 נמצא צמיד כסף ביום 
חמישי של עולים לירושלים 

4 אפשר לקבלו עפ"י סימנים 
_____________________________________________)41-42ח(050-4110991

 אבד כובע בורסלינו חדש 
באולמי וגשל בתאריך ג' אלול 

_____________________________________________)41-42ח(053-4104367

 נשכח פלאפון בערב ראש 
השנה בטראמפ מבר אילן 

לרמות בירושלים
_____________________________________________)41-42ח(052-8010666

 למסירה בחינם מגירות 
של מקפיא ליבר ישן 47*43 

_____________________________________________)41-42ח(ס"מ נייד: 058-3230569 ב"ב 

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 120 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3346080

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 

_____________________________________________)41-42ח(053-3179093

 מחשב שולחני מהיר 
ליבה כפולה בהזדמנות מצוין 

_____________________________________________)41-42ח(400 ש"ח 054-6841665

 כיריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל/גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(052-2786557

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)41-42ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט מצב חדש, רק ב- 100 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-8464909

 xl 901 hp דיו תואם 
איכותי ביותר 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8433730

 סורק חברת HP ב- 180 
ש"ח קוטל יתושים 70 ש"ח  

_____________________________________________)41-42ח(052-2786557

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח 052-2786557

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(053-3346080

 בירושלים מצלמה 
דיגיטלית חדשה באריזה 350 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 055-9765406

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 250GB ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(055-9765406

 רדיאטור חדש של 
PILOT  9 צלעות 40 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4087927

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצוין )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(400 ש"ח בלבד 054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 XL 901 HP דיו תואם 
איכותי ביותר 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8433730

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 250GB ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(055-9765406

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 80GB ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(055-9765406

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(050-4110991

 פינת אוכל + 5 כסאות 
_____________________________________________)41-42ח(350 ש"ח טל': 050-6245339

 שידת מגרות 50 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(טל': 050-6245339

 4 כסאות לבנים 150 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(טל': 050-6245339

 שולחן עגול מזכוכית 
מהמם 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-7126106

 שולחן מעץ מתקפל 
2.4*70 ס"מ 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-7126106
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כללי
 צמיד טניס יהלומים 
אמיתי 5,500, יש גם 
עגילים תואמים ב- 4 

500 עם תעודה
_____________________________________________)36-37ש(053-3120620

FRAVELIST שק אגרוף 
כחדש לגמרי + שרשרת 

תליה מקצועי במיוחד 350 
_____________________________________________)37-40ש(ש"ח 054-8527470

מבצע 
ענק

054-5436609

מוטות במבוק איכותיים
 לסוכה ולסכך

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 למכירה 300 "שמלות 
כלה" ושושבינות לכל 

המגזרים, אפשרות לבודדים 
_____________________________________________)34-41(במחיר מוזל 053-2827371

 עגלת קניות 20 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(058-3256014

 הליכון לילד עובד מצוין 50 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד GB 1 זכרון 25 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב 40 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-7640482

 מחליק שיער מעולה!! 
של חב' remington חדש 
באריזה! נקנה ב- 400 ש"ח 

נמכר ב- 350 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)39-40ח(052-7665357

 נוקיה 208 מחודש באריזה 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח 052-7134641

 052-5594713

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 תיק גב ברמה יפה מעוצב 
_____________________________________________)38-39ח(ב- 30 שקל 052-5918474

 שעון יד חברת בלרי חדש 
ברמה ועם תאריך ב- 150 

_____________________________________________)38-39ח(שקל 052-5918474

 ילקוט קלגב חדש דגם 
עפרונות כולל עגלה קלמר 

ובקבוק 270 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(058-3233170

 מצלמת וידיאו לרכב 
novogo חדשה בקופסא 

כולל כ. זיכרון 32GB ב- 170 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 058-3233170

 מגפיים שחורים וגבוהים 
לגבר מעור עם פרווה בפנים 

מידה 42-43 180 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(058-3233170

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה 11* מטר 99 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3233170

 כספת קיר 200 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 משקולות לכושר 15-40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7126106

 בימבה פלא קורקינט 
אופנים 150-70 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 טרקטורון קטן לילדים 
מצב מצויין כולל סוללה 400 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-6776841

 שמלות לאירועים במגוון 
מידות וסטים 80 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4160013

 עריסת תינוק + מזרן 
צבע לבן 120 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 מכשיר פופקורן ביתי 
חדש באריזה 60 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות + 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 מטאטא הפלא 60 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 כד לפרחים מאבני זכוכית 
_____________________________________________)40-41ח(80 ש"ח 052-7188017

 וידאו 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-3337530

 ברע"ה למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 

אלומניום ב- 290 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(050-6850138

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)40-41ח(052-2432982

 מצלמת פילים עם 
אביזרים ב- 300 גמיש מאוד

_____________________________________________)40-41ח(058-3246857

 למכירה חליפה ארוכה 
יוקרתית מידה 42 ב- 420 

_____________________________________________)40-41ח(גמיש 058-3246857

 למכירה אופני הרים במצב 
טוב מאוד זקוקות לכיסא 220 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-2819921

 אופני הרים 80 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-6437084

 ספרי חשבונאות לבנות 
תיכון ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7676856

 4 טורים המאור 11 כרכים 
חדש לגמרי 550 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)40-41ח(נייד 052-7101662

 בלונים חברת אמישרגז 
ווסט + סלילים + מכסה 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-2786557

 ילקוט קל גב דגם עפרונות 
כולל קלמר תואם במצב חדש 

60 ש"ח )ב"ב( טל':
_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

 תוכי קוקטייל מזן מיוחד 
חצי האכלת יד זכר עובד מחיר 

_____________________________________________)40-41ח(450 ש"ח ב"ב 054-8412976

 וטרינה לנרות שבת 
מזכוכית רוחב 50 ס"מ עומק 

50 ס"מ גובה 65 ס"מ 500 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4157825

 כריות נוי עמינח מבד 
רחיץ כמעט חדשות 60*60 

100 במקום 180 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-7600336 בב"ב 

 A4000 מצלמת קנון דגם 
במצב מצוין 290 ש"ח בבני 

_____________________________________________)40-41ח(ברק 054-8418661

 שתיל אבוקדו ואתרוג 
בנפרד כ"א 180 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-8412903

 מסך מחשב דק 17 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)40-41ח(80 ש"ח טל': 050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)40-41ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)40-41ח(052-2897977

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח טל': 052-2897977

 מכשיר גל' איכותי של 
חברת סאן חדש באריזה 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח 054-8527470

 ספה בצבע קרו 
קטיפה לסלון נפתחת 

למיטה זוגית מצב מצוין 
+ ארגז מצעים 1,000 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 054-8527470

 גגון לרכב 80 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685 

 מטען ובטרייה למצלמה 
_____________________________________________)39-40ח(80 ש"ח 058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 תיק לכינור 40 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 ילקוט ניקי במצב מושלם 
_____________________________________________)39-40ח(90 ש"ח 058-3245685

 אופני ראלי מעולות 250 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 058-3245685

 תמונה רקומה לבית 
עבודת יד 59 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 למכירה 2 תוכונים יפיפיים 
בצבע צהוב זוהר + כלוב עם 

ציוד נלווה ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-7773526

 למכירה צב קטן וחמוד 
לבית עם גינה או מרפסת 

בלבד ב- 200 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-7773526

 12 דפנות לסוכה במצב 
חדש 35 ש"ח כ"א

_____________________________________________)39-40ח(052-7191512

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 
אלומיניום ב- 290 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-6850138

 צמר סלעים 60*110 ארוז 
13 יחידות כל אחד 50 ש' 

_____________________________________________)39-40ח(054-8412903

 דלת + משקוף 360 ש' 
_____________________________________________)39-40ח(054-8412903

 קורקינט לילד קטן / גדול 
במצב טוב נקי ושמור 50 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(כ"א 052-6921856

 לגו מקורי לבניית שני 
מסוקים ורובוט 90 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-3143334

 בהזדמנות זקט' כחול 
חדש לנערים תוצרת 

ANGELS )בני ברק( 130 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(40 ש"ח בלבד 054-7216671

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 נגן רוייזו וידאו + משחקים 
+ העברת קבצים מגע 280 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3268337

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-5656194

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-5656194

 משקפי שמש חדשות של 
חברת אופטיקנה מעוצבות 

_____________________________________________)38-39ח(יפות 70 שקל 052-5918474

 תיק גב ברמה יפה מעוצב 
_____________________________________________)38-39ח(ב- 30 שקל 052-5918474

 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 

תינוקות

 עגלת ביביגוגר מצוינת 
500 ש"ח גמיש בבני ברק 

_____________________________________________)40-41ח(054-8463244

 משאבה חדשה 99 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(ידנית מעולה 053-3182503

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה 200 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 מציאה! כסא בטיחות 
_____________________________________________)39-40ח(סלקל 80 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה לתינוק 80 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 טרמפולינה חדשה 
לתנוקות 100 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)39-40ח(50 ש"ח 058-3245685

 תיק כחול לעגת בוגבו 
קמיליון 50 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק 50 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-6850138

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)39-40ח(054-8446728 

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה 160 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 משאבה חשמלית דו"צ 
חדשה קומפקטית מתחברת 

ל- USB ב- 180 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-2238587

 בהזדמנות עגלת טיולון 
איזי ביבי במצב מצויין 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)38-39ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 כסא בטיחות ציקו חדש! 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
כחדשה!! 500 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 עגלת טיולון במצב סביר 
_____________________________________________)39-40ח(50 ש"ח 058-3245685

 עגלת מקלרן גינס 150 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 058-3245685

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)39-40ח(49 ש"ח 050-6907470

 למכירה עגלת סל קל 
JOIE כחדשה חודשיים 

בשימוש 500 ש"ח
_____________________________________________)38-44ח(052-7608118

 עגלת ביבי גוגר מצוינת 
500 ש"ח גמיש בבני ברק 

_____________________________________________)38-39ח(054-8463244

 למכירה לול עץ חדש ויקר 
+ מזרון 350 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8401217

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)38-39ח(054-8446728

 עגלת דוקטור בייבי ידית 
מתהפכת מצב מעולה בצבע 

סגלגל 500 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(052-7674267

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-5656194

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 עגלת אמבטיה לתינוק 
)3 גלגלים( בצבע שחור גלגלי 
_____________________________________________)38-39ח(אויר 350 ש"ח 050-4116799

 למכירה מזרון תינוק 80 
ש"ח מצב מצויין

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 פלאפון סמסונג S5, מטען 
ומגן, במצב מצויין 290 שקל 

_____________________________________________)40-41ח(052-6784969

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 200 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-7167777

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

64GB ,בקופסא, צבע שחור
נגד מים, יבואן רשמי סאני 

052-3441441)27-30(_____________________________________________

 C2 5 סוללות לפלאפון 
מצב טוב לא מקוריות 50 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(054-8474176

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-2614753

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7167777

 למכירה 2 מזרונים 
כחדשים 80/120 ב- 490 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(ב"ב 052-7109690

 למכירה שולחן לסלון 
וכסאות ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7690382

 למכירה סלון 2+3 צבע 
זית + כריות יפות מבד וידיות 

עור 450 ש"ח פלא':
_____________________________________________)38-39ח(054-2013391 נעמי

 שולחן שבת + 6 כסאות 
מסיבי ומיוחד חום עץ מלא 
ריפוד עור 500 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)38-39ח(054-2013391 נעמי

 שולחן מזכוכית עגול סלוני 
_____________________________________________)38-39ח(270 ש"ח 052-7126206

 מזנון לנוי מעוצב צבע לבן 
עם מגירה 300 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קומודו 2 מגירות רחבות 
ומראה צבע חום מעוצבת 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7118267

 למכירה ספה מצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(260 ש"ח 052-5737813

 למכירה שולחן מכתבייה 
מצב מצויין 110 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)38-39ח(460 ש"ח 054-5656194

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר במחיר של 
100 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כיסא מסתובב בלי 
משענת, על גלגלים 60 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה כסאות עץ עם 
רפוד מלא לסלון 125 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-4166058

 מיטת נוער נפתחת לזוג 
עץ מלא + מזרונים 450 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3121020

 ספה + מיטה אורך 2.30 
מ' רוחב 90 ס"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(גמיש 054-8464909

 מובייל אווזים במחיר 
מצחיק 80 ש' 03-6162229 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 עריסת תינוק מעץ במצב 
חדש במחיר מציאה 100 ש' 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 עגלה חדשה של חב' פג 
פרגו + טיולון ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 מחמם בקבוקים חדש 
של חב' אווינט במחיר 100 ש' 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 אמבטיה לתינוק חצי חצי 
של חב' שילב במחיר מדליק 

_____________________________________________)41-42ח(50 ש' 054-3980448

 תיק לעגלה חדש ב- 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש' 054-3980448

 משאבה חשמלית של 
חב' מדלה חדשה ב- 350 ש' 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 תיק לעגלה אדום-אפור 
Simplygood חדש. הרבה 

תאים, 30 ש"ח 054-8063853 
_____________________________________________)41-42ח()בני ברק(

 מחמם בקבוקים 
אלקטרוני חדש באריזה 50 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-8063853 )בני ברק( 

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(גמיש 054-8464909

 עריסה חדשה! מציאה! 
+ מזרן 290 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(058-3245685

 מנשא- קנגרו אינפנטי רק 
_____________________________________________)40-41ח(60 ש"ח 058-3245685

 למכירה מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 053-3346080

 עגלת ביבי גוגר' ורסה 
במצב טוב 500 שקל

_____________________________________________)40-41ח(055-6743613

 למכירה לול עץ כחדש + 
מזרון 350 ש"ח טל':

_____________________________________________)40-41ח(054-8401217

 מזרן לעגלה חברת 
מזרונית צבע שחור קרם 

_____________________________________________)40-41ח(טורקיז 40 ש"ח 052-7676856

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)40-41ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 300 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)40-41ח(נייד: 054-8446728

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 170 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(052-7167777

One plus two  שחור 
משומש עם אביזרים )מטען, 

מגנים( 450 ש"ח אלי
_____________________________________________)41-42ח(054-7972972

 שולחן נמוך עגול מזכוכית 
מהמם 250 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 שולחן מעץ מתקפל 
מתאים לסוכה 250 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 בימבה ג'וק 30 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 בימבה פלא 70 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 משקולות לכושר 15-35 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-7126106

 קורקינט רגיל מתקפל 
לילדים במצב מעולה 50 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(אלי 054-7972972

 שמלת בת מצוה כחולה 
מידה XS 0 חדשה! 250 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(אלי 054-7972972

 קסדות לרכיבת סוסים 
קוטר 55 50 ש"ח אלי

_____________________________________________)41-42ח(054-7972972

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 200 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(054-5385013

 מכונת תפירה של ברדר 
מצב מצוין כולל הדרכה בבני 
_____________________________________________)41-42ח(ברק 500 ש"ח 052-7171012

 30 נרתיקים חדשים 
לארבעת המינים ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-3267731

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(ב"ב 054-6969961

 תוכון מאלף + כלוב + 
קילו תערובת 150 שקל

_____________________________________________)41-42ח(050-4157763

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח טל': 052-2727474

 סט צלליות לאיפור 80 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-8477855

 קורקינט 50 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(050-6245339

 תיקים לנערות 5 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(כ"א 050-6245339

 טלפון לכבדי שמיעה 50 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 050-6245339

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(053-3155415

 מכשיר קוצץ ירקות 
_____________________________________________)41-42ח(לסלט 80 ש"ח 053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)41-42ח(25 ש"ח 054-3155415

 נעל סניקרס לבן מידה 
28 חברת קסטרו 50 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3155415

 ספרי קריאה קומיקס 
לילדים הצופן וכו' 15-35 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3155415

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 80 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-7041010

 חצאית אלגנטית קומות 
מידה 42 שחור כסף 100 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-7041010

 חליפה לגבר מידה 52 
אפור כהה 150 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(058-7041010

 מראה קיר 70 ש"ח
_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 בימבה גוק' קורקינט 79 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-7126106

 מזודה גדולה 90 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7126106

 כספת קיר 180 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7126106

 משקולות לכושר 15-40 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-7126106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 120 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו לבן 50 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)40-41ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 משחק גולות לילדים 40 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 053-3155415

 קסדה לילדים 45 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 חצאית אלגנט קומות 
מידה 42 שחור כסף 100 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(053-3155416

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 90 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(058-7041010

 מכנס וחולצה סופג זיעה 
_____________________________________________)40-41ח(15 ש"ח כ"א 058-7041010

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ', אורך 2 מטר 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 עגלת קניות חזקה מבד 
במצב מעולה 2 גלגלים 35 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4087927

 תיבה קישוטית בטיחותית 
לנרות שבת וחג באריזה 120 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4087927

 סרפן גינס' של מקימי 
מידה 44 60 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4087927

 חולצות גאנט חדשות 
באריזה מסין לארג' 139 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(058-3263264

 אופני הרים וכביש 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-3177932

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת לרט 

_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח נייד 052-2432982

 למכירה שולחן מצויין 
לסוכה 200 ש"ח + אופני 

הרים 21 הילוכים במצב חדש 
_____________________________________________)39-40ח(300 ש"ח 054-2819921

 נעלי עקב כסופות חדשות 
מידה 37 150 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(054-8478028

 שמלה יוקרתית לארוסין 
שושי יגודיוב מידה 38 5000 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 054-8478028

 מנשא אופניים לרכב 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(054-8474176 054-8478028

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים + כלוב 140 שקל 

_____________________________________________)39-40ח(050-4157763

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב בד עמינח 380 ש"ח 

במקום 800 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-7600336 בב"ב 

 למכירה תוכי דררה ירוקה 
עם כלוב גדול 490 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3202097



יא’-יב’ באלול תשע”ט  610-11/10/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

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

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-10/20ל(טובים" 03-5782180

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בב"ב ר"ג בשעות הבוקר 

המוקדמות, שליח/ה רכב/
_____________________________________________)29-40(אופנוע חובה 054-4690222

אפטר סקול מתרחבת 
בתל אביב, גבעתיים וראש העין

דרושים/ות
מדריכים/ות וסייעים/ות

גננים/ות לצהרונים

לפרטים 052-7799634
 jobs@after-school.org.il

« שכר סייעות בין 37-43 ש''ח לשעה
« שכר גננות בעלות תעודה בין 57-65 ש''ח לשעה 

« אפשרות להשתלב בצוות מחליפות בשכר גבוה יותר

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה
למעון בפיקוח לשנה הבאה

למשרה מלאה 
+ טבחית 

דרושות 
מטפלות  

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-38/20(לשעה, 052-8286090

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מעוניין לטפל באנשים 
מבוגרים, אדם רציני ונאמן בעל 
ניסיון רב, מסור כולל המלצות 

_____________________________________________)34-44(שמעון: 055-5527391

 דרושות סייעות / 
גננות גיל +25, למשרה 

חלקית, למעון בגבול ר"ג 
ב"ב, צוות חרדי
050-8938869)39-42(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)36-47ש(054-2328926

 בעלת תעודת הנה"ח 
וחשבת שכר מחפשת משרה 

_____________________________________________)36-37ח(בפ"ת רעות 054-2334898

 מוכרת מנוסה מעוניינת 
לעבוד בחנות בגדים )עדיפות 
_____________________________________________)36-37ח(לשעות הבוקר( 03-5781503

 דרוש תורם לזיכוי 
הרבים, מצווה גוררת 

מצווה ושכר מצווה מצווה 
058-3275870)37-40(_____________________________________________

 לשי מתוק בב"ב דרושה 
עובדת למשמרות, ידע בעיצוב, 

_____________________________________________)37-40א(אידיש יתרון 053-3180602

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 
ומסורים למשמרות בוקר 

_____________________________________________)37-40א(052-6607070

 למאפית מצות 
בארה"ב דרושים עובדים, 

חובה נסיון + ויזה 
בתוקף! 054-8474734 

_____________________________________________)37-40ל(בין 18:00-21:00

 קופאים/ות סדרנים/ות  
כלליים/ות, מגיל 17.5, לעבודה 

_____________________________________________)37-40(מיידית בב"ב 050-8557084

 שכר גבוה ברשת מזון 
כשרה דרושים עובדים/ות 
כלליים/ות ומקצועיים/ות, 

077-9800700)37-40(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
בית קלות, בשעות בוקר/

_____________________________________________)37-40ש(אחה"צ כל יום 052-7669393

052-6796087

למעון יום בב"ב
דרושה מטפלת 

חמה ומסורה
• משרה מלאה
• תנאים טובים

• סביבת עבודה
מטופחת ונעימה

+ כח עזר למטבח

 למעון חרדי במרכז פתח 
תקוה מטפלת חמה ומסורה, 

משרה מלאה, תנאים מצויינים 
במיוחד + בונוסים

052-7144468)38-41(_____________________________________________

 לישיבה בבני ברק עוזרת 
טבחית בעלת נסיון להתקשר 

משעה 10:00-15:00 טל': 
050-5304424)38-41(_____________________________________________

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)38-45א(03-9094566 053-3197448

 דרושות סייעות לפעוטות 
עם צרכים מיוחדים

לפרטים- 03-6711800
פקס- 03-617-1808

 saryww@gmail.com :מייל
_____________________________________________)39-40ש(תנאים טובים למתאימות!

 דרושים/ות לעבודה 
מהבית: מזכירה מקצועית 

לניהול ארגון חסד 
**גרפיקאי/ת למקומון חרדי 

www.glatjobs.co.il גלאט גו'בס
073-7055666)39-39(_____________________________________________

 בודקי/ות תוכנה 
ומתכנתים/ות למגוון משרות 
בכל רחבי הארץ גלאט גו'בס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)39-39(_____________________________________________

 מנהלים/ות, מורים/
ות, מלמדים, גננות, סייעות, 
מטפלות וממלאי/ות מקום 
למאות משרות בכל הארץ 

www.glatjobs.co.il גלאט גו'בס
073-7055666)39-39(_____________________________________________

 מנהלי/ות חשבונות 
למאות משרות בכל רחבי 

הארץ גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)39-39(_____________________________________________

 דרושים/ות במרכז ובבני 
ברק: מזכירה + הקלדה 

לת"ת חינוך עצמאי גלאט 
www.glatjobs.co.il גו'בס

 דרושים/ות בירושלים: _____________________________________________)39-39(073-7055666
מזכירה לחברת הייטק **נהג 

למנהל ארגון חרדי **מנהל 
משרד לארגון חינוכי ותיק 

**הנדסאית אדריכלות למשרד 
אדריכלות גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)39-39(_____________________________________________

 אחראית גביה, למילוי 
מקום + אופציה לעבודה 
קבועה למשרד בבני ברק, 

 rdm@rdm.co.il קו"ח למייל
_____________________________________________)39-40(לפקס 03-633-8889

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)39-42(_____________________________________________

 דרוש מחסנאי חרוץ 
ונמרץ למשרה מלאה בב"ב 

_____________________________________________)39-40ל(03-5709972

 מדריך שחמט מחפש 
עבודה כל שהיא בסכום נורמלי 

_____________________________________________)39-40ח(טלפון 050-9610060

קו עיתונות דתית / 8238687 / 

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעונות יום 

"הפרדס" ו- "הפסגה"

לפרטים, סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

מטפלות/ים ומובילות/ים

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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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

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

 פקידה בב"ב ימי 
א-ה' 9:00-15:00 ידני 

בחשבות שכר, הנה"ח, 
 exel שליטה בתוכנת

קורות חיים:
etgarim18@gmail.com

_____________________________________________)40-43(פקס: 077-456-4101

 למעון בגבעת שמואל 
סיעות למשרה מלאה/חלקית 

שעות בוקר או/ואחה"צ. 
מתאים גם ללומדות

_____________________________________________)40-43ש(050-7884864

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות 

מכירות תותחים )מוקד 
נפרד.( בונוסים גבוהים 

_____________________________________________)40-43ש(072-2230781

 לחנות קידס בגדי ילדים 
דרושות עובדות לעבודה 
במשמרות תנאים טובים 

_____________________________________________)37-40(למתאימות 054-7694963

 לחברה חרדית הנותנת 
שירות ניהול משרד דרוש/ה 

מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לקבלת פניות, ועבודה 

משרדית שקטה. שעות נוחות, 
40 ש"ח לשעה. קריירה

072-22-222-62)40-40(_____________________________________________

 למשרד חרדי בירושלים 
מזכיר/ה לניהול משרד, שעות 

נוחות, שכר בסיס 8,000 ש"ח. 
_____________________________________________)40-40(קריירה 072-22-222-62

 דרושים משגיחי כשרות 
למשרה בירושלים, משרה 
נוחה, שכר הולם. קריירה 

072-22-222-62)40-40(_____________________________________________

 דרושה מוכרת מנוסה 
לחנות בגדי נשים בב"ב שכר 

_____________________________________________)39-42א(גבוה 052-4555995

 למשרד רו"ח בבני ברק 
דרוש/ה מנהל/ת חשבונות סוג 

2. שעות נוחות, שכר 8,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 מעוניינת להיות קופאית 
בוקר עד השעה 13:00 אלעד 

_____________________________________________)40-41ח(והסביבה 053-3199753

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

 לסופר חביב במרכז 
הארץ דרושים: קופאים/ות, 

סדרנים/ות, קצבים/ות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר 

מעולים, ותנאים סוציאליים 
רחבים 054-3454571

_____________________________________________)39-42א(054-7680455

 דרושים בחורים למכירת 
ערבות בערב סוכות, שכר 

גבוה + בונוסים 053-3105169 
_____________________________________________)39-40ל(053-3152546

 דרושה מטפלת בפ"ת 
ל- 3 פעמים בשבוע בשעות 

_____________________________________________)39-42ל(אחה"צ 052-3723623

לפרסום
בלוח

03-6162228

 למרכז תעסוקה לאנשים 
עם מוגבלויות בבני ברק 

דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת. 
לחצי משרה. לפרטים נופסים

esti.p@alei-siach.org.il)41-41(_____________________________________________

 דרושים כהנים לברכת 
כהנים ביום שמיני עצרת באזור 
הרב שך, מילגה 50 ש"ח, מנין 

_____________________________________________)41-41ל(ספרדי 052-4175555

 למעונות חב"ד בצפון 
ת"א דרושות סייעות 

ומטפלות, משרה 
חלקית/מלאה, תנאים 

טובים למתאימות חגית: 
_____________________________________________)41-44א(054-7708715

 למעון דתי בת"א, 
20 דק' מב"ב, דרושה 

מטפלת וגננת למשרה 
מלאה / חלקית, שכר 

גבוה מאוד!
_____________________________________________)41-42ש(052-8750036

 דרושה אשת מכירות 
בעלת ידע באיפור לחנות 

בבני ברק, העבודה 
במשמרות, עדיפות במייל: 

dr0544251390@gmail.com
_____________________________________________)41-44א(054-4251390

 למרכז תעסוקה לאנשים 
עם מוגבלויות בבני ברק 
דרושים מדריכים. משרה 

מלאה בשעות הבוקר. לפרטים 
נוספים: נועם 054-9507210 
esti.p@alei-siach.org.il :41-41(או במייל(_____________________________________________

 אשה מחפשת עבודה 
במשק בית חרוצה וזריזה עם 

_____________________________________________)36-37ח(נסיון ותיק 054-3584040

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415
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