










6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ט’- י”א סיון תשע”ו  15-17/6/16 

גברים: 054-3342002
נשים: 050-2030007

מעל
20 שנות 

נסיון

הסרת שיער בלייזר
גברים/נשים

*בבני ברק
ללא כאב-באחריות!

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

■ מעקה צבע לבן עם בטן, 
גובה 1.10 מ', אורך 2.05 מ', 

מצב חדיש, מחיר גמיש מאוד! 
הקודם זוכה! 02-5388930, 

054-5565961)11-30(_____________________________________________

■ להשכרה/מכירה, שמלת 
ערב מהממת! מלכותית 

ומיוחדת, מידה 44, חדשה 
_____________________________________________)15-28(ממש, 054-6337121

■ מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי, "גלית 

איטליה" 850 ש"ח בלבד! 
054-8443223)44-44/16(_____________________________________________

 בהזדמנות! למכירה מגפי 
גומי לעובדים במים, מידות: 

41-47, שחור, 25 ש"ח לזוג. 
_____________________________________________)17-30(054-2841250 )ירושלים(

כללי

 חולצות מכופתרות 
 xl לבנות וציבעוניות מידות

ומעלה מהמותגים ראלף 
לורן נאוטיקה, לקוסט וטומי 

_____________________________________________)20-19/17(הילפינגר, 055-9894908

תינוקות

תקשורת

■ שולחן ו- 6  כיסאות, 
חדשים, מיידי, אפשרות 

לכיסאות בלבד. בהזדמנות
                                   052-4227714)23-26(_____________________________________________

ריהוט
■ ארגז מצעים לבן, במצב 
מצויין, גובה 90, 1.18 על 53 
ס"מ+ 2 מגירות, 450 ש"ח. 

0544-919299)23-26(___________________________________________

 שולחן פוקסי לבן מאט 
של מטבח, חדש לחלוטין, 
נקנה לפני חצי שנה, 1.70, 

_____________________________________________)20-28(600 ש"ח, 053-3348860

 למכירה! ספריה/ מזנון 
לסלון יד שניה במצב טוב, 

אורך: 3.2 מ', גובה: 2.4 מ' 
במחיר 1,000 ש"ח.

054-6543810)23-26(_____________________________________________

 "חסדי דוד" - מי שמעוניין 
שיגידו לע"נ עבור מי שצריך 

להגיד קדיש 12 חודשים - ת"ח 
כהן יתפלל 40 יום לרפוא"ש 

_____________________________________________)23-26(וכל דבר, 054-8462226

 תיק ספר תורה גדול עשוי 
עץ, יפהפיה וחדש, 400 ש"ח, 

054-4919299)23-26(_____________________________________________

 מתקן כפול לקורנפלקס, 
43 ס"מ גובה, 31 ס"מ רוחב 
במצב חדש, 50 ש"ח בלבד! 
)2 מיכלים שקופים עם ברז(, 

_____________________________________________)23-30(054-8063853 )ב"ב(

 שמלה שבתית אלגנטית 
לילדה בגיל 8-12, צבע מוקה 

- חום, שיפון, כפלים אקורדיון, 
"מודה" 50 ש"ח בלבד!

054-8063853)23-33(_____________________________________________

 מיטת קומתיים מעוצבת, 
ברזל, כולל סולם ומעקה, 

חדש, 950 ש"ח, ללא הרכבה, 
_____________________________________________)24-27ל(052-7623816

 סלון 3+2 מצב מצוין, גוון 
אפרפר, 500 ש"ח,

052-8883737)24-26(_____________________________________________

 כסא לפסנתר, מתכוונן, 
שחור, תוצרת איטליה, 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, בב"ב, 054-8454536

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון 80*190, 
400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 ספה פינתית נפתחת 
למיטה זוגית )כחולה(, ירושלים 

בנחלאות, 500 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(054-8456281

 6 כיסאות לפינת אוכל 
במצב חדש, טלפון:

_____________________________________________)25-26ח(052-4076070

 שולחן סלוני במצב מצוין, 
צבע חום, 500 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-4160457

 מיטת מעבר, צבע לבן, 
מעץ + מזרון, מצב טוב, 140 

_____________________________________________)25-26ח(ש', 054-8459008/9

 קומודה בשילוב זכוכית + 
שולחן + מראה, ע.מלא, מצב 

מצויין, 400 ש', 
_____________________________________________)25-26ח(054-8459008/9

 מיטת קומותיים, עץ 
מלא, 150 ש', צבע בוק,

_____________________________________________)25-26ח(054-8459008/9

 ארונית/ספריה, עץ מלא, 
חום ונגה + ויטרינה, מצב 

_____________________________________________)25-26ח(מצוין, 350 ש', 054-8459008

 מערכת ישיבה פינתית, 
_____________________________________________)25-26ח(נוחה במיוחד, 054-6004010

 הקודם זוכה, 250 ש"ח, 
ספה וכורסא מבד בבני-ברק, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8447917

 שולחן מחשב מעץ כולל 
מדף למחשב, למדפסת 

ולמקלדת, 130 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(050-6538266

 ארונית אמבטיה 61/40 
מעל הכיור, חדשה ובאריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(140 ש"ח, 03-5700672

 שולחן לסלון + 10 
כסאות, חום כהה, אורך סגור 
240, פתוח 340, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(058-6767136

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, לבן, 250 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-5925647

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, צבע אדום, מצב 
טוב 220 ש"ח, 052-5737813, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק

 למכירה 8 כסאות 
כחדשים עם ציפוי קריסטל, 
_____________________________________________)25-26ל(2,000 ש"ח, 050-6688263

 למכירה ריהוט לחנות 
קוסמטיקה + דלפק, בצבע 

לבן שנהב, עץ מלא, 
_____________________________________________)25-26ל(054-8592424, 050-5288478

 6 כסאות לסלון, מהודרים 
כחדשים, 500 ש"ח,

054-7773591 ,03-6196964)25-26(_____________________________________________

 *שולחן מחשב 200 ש"ח. 
*כסא משרדי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26(054-7773591 )ב"ב(

 ספה נפתחת לכפולה 
איקאה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)25-26(054-7773591 )ב"ב(

 מיטת ילדים, עץ מלא 
במצב מאוד טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8457269

 מיטה מתקפלת מברזל, 
_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח, 054-7863538

 ספות לסלון )בורדו( 1+2 
 ,)1.50X0.80( )1.00X0.80(
_____________________________________________)25-26ח(ב- 400 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)25-26ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)25-26ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 שולחן סלוני במצב 
מצוין, צבע חום, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(בהזדמנות!!! 050-4160457

 ארון ויטרינה לסלון כחדש, 
צבע חום, רוחב 90, גובה 180, 

_____________________________________________)25-26ח(400 ש"ח, 058-6767136

 עגלת cybex במצב טוב, 
צבע אדום/שחור, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8476256

 מיטת תינוק מעץ, מצב 
מצוין, כולל מזרון, ב- 200 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 054-8476256

 עגלת טיולון במצב מצוין, 
ב- 150 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)25-26ח(054-8476256

 מציאה - מיטת תינוק 
מדהימה של "שילב" 500 

ש"ח, בני-ברק, טלפון:
_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 מציאה - סלקל לתינוק 
כולל תושבת, 70 ש"ח, בני-

ברק, טלפון: 
_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 40 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)25-26ח(052-7676856

 אוניברסיטה חדשה 
באריזה לתינוק, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, 052-7676856

 סלקל לתינוק במצב מצוין, 
_____________________________________________)25-26ח(110 ש"ח, 052-7686706

 כסא בטיחות לרכב 1-3 
במצב מצוין, 225 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7686706

 טרמפיסט + כסא עם 
חגורה מתחבר לכל סוגי 

העגלות במצב מעולה, 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7686706

 עגלת תינוקת בצבע 
ורוד, 3 חלקים כולל הכול, 

בירושלים, כחדשה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7640482

 מיטת תינוק מעץ במצב 
טוב מאוד + מזרון איכותי, 
_____________________________________________)25-26ח(170 ש"ח, 054-8596365

 עגלה "מוצי" צבע תכלת, 
מצב מצוין, 400ש',

_____________________________________________)25-26ח(054-8459008/9

 בייביסנס נשימה ותנועה, 
_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח, 054-7863538

 מנשא כחדש בקופסא, 
490 ש"ח, לפרטים: -050

_____________________________________________)25-26ח(4115046

 נוקיה c2 בירושלים, כל 
הקודם זוכה!! ב- 190 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-6430897 להשאיר הודעה

 Vplus סמסונג גלקסי 
חדש באריזה, 2 סימים, 

מפוקח )מוגן(, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7172778

 פלאפון כשר למבוגרים, 
אחריות לשנה, דור 2, 170 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7167777

 טלפון אלחוטי חדש 
באריזה באנגלית/צרפתית/
ספרדית, 120 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(052-7167995

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)25-28(_____________________________________________

 ספר לימוד - אטלס 
)אדום(, 80 ש"ח.

 02-5388930 ,054-9916837
_____________________________________________)25-35()י-ם(

 1 ספר ליקוטי מוהר"ן, 
הוצאה 8, תרצ"ו, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7154392

 כוס קידוש מכסף מהרי"ף 
דושינסקי, 500 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7154392

 בריכה מתנפחת ענקית, 
חדשה 265*175*50 + 

משאבה חשמלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7637380

 30X30 ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות, 2 ירוקות, 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 גליונות "מגדלור" - עיתן 
לילדים, כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

_____________________________________________)25-26ח(60 ש"ח לשנה, 052-7600336

 עציצים גדולים ועמוקים 
בצורת ריבוע )2 יחידות( 30 

ש"ח, לשניהם, 052-7600336 
_____________________________________________)25-26ח(בבני-ברק

 תלת אופן מברזל לילדים, 
פדלים דרושים תיקון, 70 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בבני-ברק, 052-7600336

 שק שינה + מדף קיר 
כפול, 90 ש"ח בירושלים, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8423405

 שק שינה, כיור, לול, 
100 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8423405

 אופני הילוכים 20", 240 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 054-5385013

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4177726

 אופני הילוכים במצב 
חדש )בשימוש פעמים בודדות( 

_____________________________________________)25-26ח(350 ש"ח, 03-6787893

 מ.תפירה brother ללא 
שימוש: זידזק, רקמה ולולאה, 
תמונה במייל, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8102588

 אופניים לילדים במצב 
מצוין - מצב נהדר, 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(כל אחד, 050-9340317

 אופניים לילדים במצב 
מצוין, עד 150 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7126106

 בלון גז קטן, 140 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(גמיש, 050-7757420

 ספרי טלפונים חדשים, 
538 שדכנים/ות, התשע"ב 
- 2012, כל ספר 60 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(פלאפון: 054-8415213

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה, 
צורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח, 052-4813449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמנים, 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(70 ש"ח, 052-4831449

 אורגן קלידים נייח, צבע 
חום, במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-5566488

 מכונת תפירה - מרדיקס 
עם ארון - כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(פלא': 054-6202672

 FOX -זיכוי 169 ש"ח ב 
HOME בקניון רמות, ב- 

_____________________________________________)25-26ח(140, 050-4188223

 פקסמיליה לייזר פנסוניק, 
150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)25-26ח(050-5949995, ירושלים

 מסך מחשב דק, 17 
אניץ' במצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(לפרטים: 054-8491154

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7154392

 מחשב נייד HP במצב 
מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8444550

 3 מסרטות וידאו במצב 
מצוין, 500 ש"ח לכולן,

_____________________________________________)25-26ח(054-8444550

 מכונת כתיבה ישנה יפה 
בארגז, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7154392

 חצאיות, עליוניות, חליפות 
כחדשות, מידה 46, 30 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(כ"א, 050-9742004

 מנעול חזק, מעולה 
לאופניים חשמליים בלתי ניתן 

לפריצה, 140 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(050-5343924

התפנה בית חם 
מקום בב"ב לטיפול

בנשים מבוגרות/סיעודיות
המלצות בשפע 

נסיון רב
  073-7366818
03-6774319

 ספות 2+3 כולל מיטה 
מתקפלת צבע ורדרד/זהוב, 

500 ש"ח כל אחד,
_____________________________________________)26-27ח(052-5320820

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון 80*190, 
400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 מזרון גדול, 250 ש"ח. 
_____________________________________________)26-27ח(ירושלים, 052-7172893

 שולחן סלוני, 100 ש"ח. 
_____________________________________________)26-27ח(ירושלים, 052-7172893

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7633316

 מיטת יחיד מאסיבית מעץ 
מלא, נפתחת לשלוש מיטות 

+ שתי מגירות )לא כוללת 
3 מזרני יחיד אורתופדיים 
איכותיים - עוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(לשלושתם(, 054-4980062

 מיטת מעבר מקסימה 
מפלסטיק של כתר עם מזרן 

אורתופדי של עמינח, חדש 
לחלוטין - 190 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-4980062

 שידה + מראה יפהיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-4783220

 ארון בגדים 5 דלתות, 
מצב חדש! צבע וונגה, 500 

ש"ח, אפשרות להרכבה, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7169089

 ארונית מצעים במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)26-27ח(054-6983461

 הקודם זוכה, 250 ש"ח, 
ספה וכורסא מבד בבני-ברק, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8447917

 ארונית מעץ מלא, 
יפהפיה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 כסאות משרד, 100-200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים צבע אדום, מצב 

טוב, 220 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813, בני-ברק

 מערכת ישיבה פינתית, 
נוחה במיוחד, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-6004010

 80X80 כורסא קטנה 
מרובעת, רק 80 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 שולחן לסופר "ינאי" במצב 
_____________________________________________)26-27ח(טוב, 500 ש"ח, 052-7151200

 ,1X1 שולחן קפס לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)26-27ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 3 יח' ריהוט, מזנון לסלון
174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)26-27ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא, 120X75X40, ב- 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3463482

 כורסא חום כהה, מעולה 
סקאי, מידות 80X60, ב- 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)26-27ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 מיטת היירייזר, יפה 
כחדשה צבע שחור ללא 

מזרונים, 2X90X35 מ', 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 050-4154203

 למסירה מיטת תינוק 
במצב טוב בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8429575

 מיטה מתקפלת מברזל, 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, 054-7863538

 מיטת נוער רחבה מעץ 
מלא, נפתחת ל- 2, 180, 

_____________________________________________)26-27ח(050-4195299

 שלושה מדפים מעולים, 
סנדוויץ אדום, מיועדים למערת 
שמע/רמקולים, 50 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)26-27ח(בבני-ברק, 052-7600336

 כסאות מעץ או מתכת, 
_____________________________________________)26-27ח(20 ש"ח, 054-4273857

 כוננית ספרים גדולה 
וחזקה, אורך 2 מטר, גובה 
1.55 ס"מ אורך, מחיר 220 

ש"ח, צבע חום, 
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813, בני-ברק

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח, 
מצב מצויין, 80 ש"ח, מידה 70 

ס"מ, על 1.30 מטר,
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813, בני-ברק

 כוננית 5 מגירות "כתר" 
100 ש"ח, מצב טוב, -052

_____________________________________________)26-27ח(5737813, בני-ברק

 ספריה עם ציפוי פורמייקה 
לבן במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-3286875

 תורמים ונדיבים לחתנים 
וכלות מוסדות, לרפואה, וכו... 

_____________________________________________)26-27ח(בשקל אחד, 052-7692337

 מציאה! שכמיות יפהפיות 
בצבע שחור, חדשות! במחיר 

עלות, בסך: 85 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4176661

 עגלת תאומים מקלרן 
מעולה רק 200 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8517411

 עגלת שכיבה איזי בייבי, 
יפהפיה, רק 150 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8517411

 מטרנות - לא שלבים, רק 
_____________________________________________)26-27ח(43 ש"ח, 054-8517411

 עגלת תינוק בייבי גולף, 
קלה לתפעול, בולם זעזועים, 

כחול, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-5320820

 עגלת תינוק חדשה 
באריזה בצבע שחור/ורוד, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 03-5786413

 מכירה מיוחדת של 
משאבות חלב ידניות של 

חברת אוונט, הדגם החדיש 
נטורל - קומפקט במחיר 

מיוחד של 230 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4127708

 ברה"ע כסא אוכל לתינוק 
ב- 100 ש"ח, לפרטים,

_____________________________________________)26-27ח(052-7966786

 מציאה - מיטת תינוק 
מדהימה של "שילב" 500 

ש"ח, בני-ברק,  טלפון:
_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק 
מדהימה של "שילב", 400 

ש"ח, בני-ברק, טלפון:
_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 מציאה - סלקל לתינוק 
כולל תושבת 70 ש"ח, בני-

ברק, טלפון: 
_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 עגלת תינוקת בצבע ורוד 
3 חלקים כולל הכל בירושלים 

כחדשה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-7640482

 מיטת תינוק עץ מלא, 
מצב טוב, 300 ש"ח. ירושלים, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7172893

 כיסא תינוק לרכב, 150 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח. ירושלים, 052-7172893

 עגלת תינוק, 3 גלגלים 
)אויר( כחול/ירוק במצב טוב, 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח, 052-7151200

 בייביסנס נשימה ותנועה, 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, 054-7863538

 עגלת אנגליזה, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 עגלת תינוק, יפהפיה 
יס ממבא, 250 ש"ח, -054

_____________________________________________)26-27ח(4273857

 כסא תינוק לרכב, 90 
ש"ח, מצב טוב, 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813, בני-ברק

 מציאה - עגלת תינוק 
חדשה! כחול/תכלת, בסך 
_____________________________________________)26-27ח(450 ש"ח, 050-4176661

 עגלת תאומים 
EASY BABY )איזי בייבי(, 

_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, 050-6651365

 סימילאק 400 גרם, חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)26-27ח(050-4135002

 סימילאק 400 גרם, חלב 
נוכרים, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4135002

 עגלת תינוק חדשה! 
כחול/תכלת, בסך: 450 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4176661

 מזרון תינוק איכותי, מצב 
מצוין, 80 ש"ח, מידה 70 ס"מ 
על 1.30 מטר, 052-5737813, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק

 כסא תינוק לרכב, 90 ש"ח 
מצב טוב, 052-5737813, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7167995

 פל' G3 סמסונג במצב 
מצוין, ב- 200 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)26-27ח(052-7106672

E1200  ב- 100 ש"ח, 
נוקיה 105 - ב- 100 ש"ח, 

בין - 22:00-23:00, ב"ב, פל': 
_____________________________________________)26-27ח(052-7106672

 סירה של 3.5 מ' 
מפיברגלס, 052-2530036, 

_____________________________________________)26-27ח(אלי

 ערכת תפילה מלאה, 
יפהפיה, הכוללת טלית, כיפה 

וסידור ונרתיקים מהודרים 
לטלית ותפילין, חדש לגמרי - 
התקבל במתנה ולא התבצע 
שימוש, ברמת-גן גבול ב"ב, 

390 ש"ח, מיטל, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4980062

 מדפסת משולבת קנון 
כחדשה, 120 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8429575

 תוכונים + כלוב + וכל 
התוספות כחדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 052-7151200

 כיסוי מגן שהוא מטען 
אלחוטי חזק במיוחד לסמסונג 
גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 

_____________________________________________)26-27ח(149 ש"ח, 054-4783220

 אופנים BMX לילד, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 זרקור, 50 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קורקינט לילד, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שטיח צמר 170X200, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח, 054-4273857

 שטיח צמר,
2X3, 054-4273857)26-27ח(_____________________________________________

 אופניים לנער, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(הילוכים, 054-4273857

 סיר לחץ 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 גיטרה 200 ש"ח כחדשה, 
_____________________________________________)26-27ח(אקוסטית, 054-4273857

 כלי בית, סירים, מחבתות, 
_____________________________________________)26-27ח(מ- 10 ש"ח, 054-4273857

 תופים טמה,מצב טוב, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, טל': 0527605491

 מדפסת HP במצב מצוין 
+ פקס, 200 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-4190020

 פאקט סיגריות ב- 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד, 052-7142640

 פאקט סיגריות "כאמל" - 
הסוג הטוב, אירופאי, ב- 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7142640

 אקווריום פנורמי, רוחב 1 
מ', גובה 0.5, 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8412903, 03-9074725

 כלוב לציפורים, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8412903, 03-9074725

 ציפור קנר "באוסתר" 
360 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)26-27ח(03-9074725

 נגן סאנדיסק ספורט 8 
ג'יגה, מצב חדש, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7630878

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה בהזדמנות!!! 470 
ש"ח, מסך דק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(053-3346080

 בבני-ברק, תיק סמינר לפי 
תקנות, במצב מצוין, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 מקרן איכותי עם כל 
החיבורים רזולוציה 640*480, 

חדש, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7637380

 ג'י.פי.אס חדש בעברית 
IGO PRIMO עם מפות 

מעודכנות, 250 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-7637380

 מערכת לרכב פיוניר + 
שלט, 350 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)26-27ח(052-8953008

 1 קילו מטבעות, ב- 40 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7154392

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(לפרטים: 054-8453370

 מכשיר חשמלי לאדים 
קרים כחדש, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(פלאפון: 050-9089110

 כלי גדול לאחסון 
קרונפלקס + ברז שיוצא, 

הקורנפלקס, 80 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
6 פלוס, חדש באריזה, 20 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 שני מכשירי פקס שראפ 
טעונין תיקון, 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)26-27ח(03-61998060, בערב

 גליל קופי לצילום באריזה 
 ,FO-600-650 ,לפקס שראפ

ב- 30 ש"ח. 03-6199806, 
_____________________________________________)26-27ח(בערב

 כלוב + צדיו לאוגרים, 
בבני-ברק, 60 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7154392

 קשתות לגג רכב, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות לאופנוע, 50-100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 טלית חדשה גודל 80, 
תימני, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 סידורים נוסח "בלצי" 
חדשים, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 סט תאג תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מסחטה מקצועית ידנית, 
150 ש"ח, לקיוסק,

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שעון "חגז" שעון לגז 
ליום-טוב )משומש(, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 מגילת אסתר ישנה, כתב 
ספרי )טעונה תיקון( - 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-7938941

 בולים לשימוש, 2 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7154392

 מסך דק של מחשב, 19 
אינטש' כחדש, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8426082

 מצלמה canon דיגיטלי, 
חדשה, דגם A490, ב- 380 

ש"ח, 10 מגה פיקסל, 3.3 זום 
_____________________________________________)26-27ח(אופטי, 054-5705546

 מציאה! ספר ללימוד 
גיטרה עצמי + דיסק, ב- 35 

ש"ח )בחנות 70 ש"ח(,
_____________________________________________)26-27ח(054-8466705

 כובע לנשים בצבע שחור 
עם שוליים רחבים, אלגנטי, 70 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 054-6565388

 ספרי תורה הוצאת "יבנה" 
עם פרוש של "הרטום" מצב 

מעולה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813, בני-ברק

 מזוודה, מצב טוב, 90 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח. 052-5737813, בני-ברק

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
צורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 052-4813449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)26-27ח(70 ש"ח, 052-4831449

 אורגן קלידים נייח בצבע 
חום, במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-5566488

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קטס + 

קומפקדיסק + רמקולים, 350 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3463482

 טלפון חוגה - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(050-6651365

 מחשב HP בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-2421622

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, 052-2421622

 נגן דוקו חדש, 8 ג'יגה 
עם אחריות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8495983

 ברה"ע למכירה, מ.דשא 
איטלקית W1300 ב- 190 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-4177726

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3463482

 מגבהת כחדשה ממש, 
רק 100 ש"ח. משהד, 

03-6186098, בשעות: -22:00
_____________________________________________)26-27ח(23:00

 מנעולים אופניים 
חשמליות חזקות ממש, 150 

ש"ח, משה: 03-6186098, 
_____________________________________________)26-27ח(בשעות: 22:00-23:00

 מכשיר פופקורן ביתי, 50 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 ילקוט לבנות 
EXPLORE, ניתן לחלוקה 

ל- 2, מהמם, מצב מצוין, 
052-7600336 בב"ב, 70 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(במקום 150 ש"ח, 

 חצובה למסרטה, מצויינת 
ויציבה, 1.15 מטר, 70 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בב"ב, 052-7600336

 סט הבדלה 4 חלקים 
מוכסף וגדול, חדש לגמרי, 

100 ש"ח במקום 160 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336 בב"ב

 שקעים ומתגים צבע לבן, 
_____________________________________________)26-27ח(5 ש"ח ליחידה, 02-6522251

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)26-27ח(052-3805386

 3 מעילים לילדות, חדשים 
ואיכותיים, מידות 8-12, 75 
ש"ח כ"א, 052-3805386, 

_____________________________________________)26-27ח(02-6522251

 שני בלוני גז ריקים 
גדולים, כל אחד 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-9033098

 דלת עץ חדשה + משקוף 
צבע חום כהה, רוחב 0.75מ' 

בבני-ברק, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 קופסא קשיחה לפאה 
)ראש נמוך(, 35 ש"ח, בבני-

_____________________________________________)26-27ח(ברק, 052-7600336

 גגון, מתאים לכניסה 
לבית/לחנות 1.65X0.85, ב- 

300 ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 4 משחקים )2 דומינו + 2 
בקופסא(, 30 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 משחק "מליונר המצוות" 
של פלדהיים, 50 ש"ח, בבני-

_____________________________________________)26-27ח(ברק, 052-7600336

 אופני כור של ספין 8 
מצבים, רק 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7640482

 סט "והגדת" על המועדים 
כחדש ממש! 170 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)26-27ח(052-7115498

 אופניים BMX מס' 20, 
150 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 מבחר קלטות שירים 
חסידיים, 8 ש"ח ליחידה, בבני-

_____________________________________________)26-27ח(ברק, 052-7600336

 כל החלקים לאופניים 
חשמליות עד 500 ש"ח , פל': 

_____________________________________________)26-27ח(052-5127504

 אופני הרים לנערים "20 
במצב מצוין - 280 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-9340317

 ילקוט "מוסרי" לבנים 
בצבעים כחול/אפור במצב 
מעולה, 30 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 תכולת בית למכירה 
מוצרי חשמל ועוד, עד 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7151060

 פח זבל לבנין, חדש חדש! 
_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח, 052-7151060

 סט "והגדת" על המועדים 
כחדש ממש! 170 ש"ח, פל', 

_____________________________________________)25-26ח(052-7115498

 שעון "חגז" שעון לגז ליום 
טוב )משומש(, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 מגילת אסתר ישנה, כתב 
ספרדי )טעונה תיקון(, 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 054-7938941
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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 - ייעוץ 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

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)22-47(_____________________________________________

■ לעמותת סיעוד 
"בבית" סניף בני ברק 
דרושים/ות מטפלים/

ות לעבודה עם קשישים 
_____________________________________________)02-28(בבתיהם. 03-5783159

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

ההכנסה של הבית - תתקשרי! 
מכירות מהבית, רווחי ביותר! 
052-7661565 ,052-7654587)4-49(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-2/17(_____________________________________________

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

סוכני/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + עמלות
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח למייל:

yair@kav-itonut.co.il 
או לפקס - 077-2204728

דרושים/ות

 עוזרת בית נקיה וזריזה, 
המלצות רבות, תושבת ב"ב, 

ותיקה בנקיון אצל אנשים 
_____________________________________________)20-31(חשובים, 053-3348860

 לחברה פרטית 
המובילה בתחום הגביה 

דרושים/ות פקידי/ות בק 
אופיס בעלי/ות שליטה 
מלאה באקסל ותודעת 
שרות גבוהה, העבודה 
במשרה מלאה בימים 

א-ה, בין השעות: -08:00
17:00, תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות 

קידום וניוד, קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל: 

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)22-29(משרה 2086 *ללא ניסיון

 לחנות אופטיקה, דרושים 
אופטומטריסטים/אנשי 

מכירות עם נסיון, תנאים 
מצויינים למתאימים. 

050-4142713)23-26(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל 
ברמת גן דרושים/ות 

נציגי/ות שירות לקוחות 
למחלקת גבייה, דרוש 

ידע בסיסי במחשב 
והכרות עם עולם הגבייה, 

העבודה במשרה מלאה 
בימים א-ה בין השעות: 

09:00-18:00. ישנה 
אפשרות למשרת אם 
ימים א-ה בין השעות 
08:00-15:00, תנאים 

מעולים למתאימים! 
אפשרויות קידום וניוד, 

קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל:

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)22-29(משרה 1986

 דרושות טלפניות 
למשמרת בוקר למוקד 
טלמרקטינג של מוסד 

ידוע המוקד נמצא באזור 
מגדל המים בבני ברק. 
עדיפות לבעלות נסיון. 

תנאים טובים למתאימות 
_____________________________________________)24-27(לפרטים 050-4343474 

■ דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 
לשעות הערב באזור ב"ב 

בתנאים טובים, 
___________________________________________03-5494080           )22-26ל(

 דרושה מטפלת 
בעלת נסיון למעון באזור 

)אפשרות להסעה( תנאים 
טובים למתאימה! 

,052-4825215
050-5723896)23-26(_____________________________________________

 לאינסטלעזר/קמפי, 
לעבודה בירושלים, דרוש 

אינסטלטור למגזר החרדי, 
052-2217626, להתקשר 

19:00-22:00)23-26(_____________________________________________

 איש מכירות תותח? 
בא לקבל 65 שקל לשעה, 
באווירת הייטק עם חרדים 

וצעירים, חברת הייטק גדולה 
מגדילה את מחלקת המכירות 
ומחפשת אנשים בדיוק כמוך! 

*אווירה מדהימה. *תנאים 
מעולים. *שכר גבוה מאוד. 

*אפשריות קידום. קו"ח ניתן 
לשלוח למייל:

job@kidumplus.co.il
_____________________________________________)23-26(טלפון: 072-3902280

 לחברת הובלות במרכז 
דרושים נהגים עם רשיון עד 12 

טון, תנאים טובים! 
_____________________________________________)23-30(052-6628690 ישראל

 לחנות פלאפונים 
בבני-ברק, דרוש איש מכירות 

_____________________________________________)23-26(תותח, 054-7320965

 לגן פרטי דתי בת"א: 
מסורה ואחראית, ראש גדול 

למלאה וחלקית, תנאים 
_____________________________________________)23-26(מעולים! 050-4173066

 למעון חב"ד ברעננה: 
*גננת *מטפלת לבוקר לצהרון 

*לגן חב"ד מלמד,
054-9245770 ,050-8840680)23-30(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת: 
*מטפלת לתינוקיה למלאה, 
מיידי *סייעת לגילאי שנתיים, 

מלאה ומיידי *גננת מנוסה 
לגילאי 2-3 לשה"ל הבאה, 

052-7642542)24-27(_____________________________________________

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)23-26(_____________________________________________

 לרהיטי ילדים בפתח-
תקוה: מוכרת למלאה 

וחלקית, ידע במכירות, תוכנות 
מחשב ועיצוב, עדיפות לנסיון, 

תנאים טובים למתאימות! 
054-4532174)24-27(_____________________________________________

 לגן פרטי בפתח-תקווה, 
הדר גנים, דרושה סייעת 

למילוי מקום לשנה ומשרה 
מלאה לשנה הבאה, אפשרות 

לגמישות בשעות.
_____________________________________________)24-27(050-3904445, אתי

 דרושה מבשלת למעון 
בבני-ברק, לפרטים בערב 

_____________________________________________)25-26(בלבד: 054-8493435

 למעון בקרית-הרצוג, 
בב"ב, דרושה גננת/מטפלת 

עם נסיון, למשרה מלאה, 
_____________________________________________)24-27(תנאים טובים! 054-6300325

 לחברה מובילה בתל-
אביב, דרושים/ות למוקד 

החרדי נציגי מכירות, 
שכר גבוה!!!

073-2271471)21-32(_____________________________________________

 דרושה מנקה לבנק 
בר' טרפון בבני-ברק, 6 

ימים בשבוע כולל פיצול, 
050-5305916)25-26(_____________________________________________

 לבית אבות בב"ב דרושים: 
*עו"ס עם נסיון *עוזר טבח, 

053-7410695)25-28(_____________________________________________

 לגן פרטי גילאי 1-3 בפ"ת, 
דרושה סייעת/גננת, העשרה 

ותנאים מובטחים!
_____________________________________________)25-28(052-3600817 נורית

 למכון אורטופדי בר"ג, 
דרושה פקידה נמרצת ויעילה, 
_____________________________________________)25-26ל(קו"ח לפקס: 1533-6726426

 למוקד מכירות ארצי, 
שיחות נכנסות לסניף רמת-גן/
בני-ברק, נציגות בעלות כושר 
שכנוע + נסיון במכירות, 30 

ש"ח לשעה + בונוסים 
9.00-15:00 עבודה 

ממוחשבת, אפשרויות קידום 
מיידיות, 054-9198687 

_____________________________________________)25-26(להתקשר בין 9.30-14.00

 דרושה מטפלת לילדות 
קטנות, 3-5 פעמים בשבוע
16:00-20:00, פתח-תקווה

_____________________________________________)24-27(050-5276265 שני 

 דרושים עובדים לנקיון 
למשרדים סגורים בב"ב, 

_____________________________________________)25-26ל(בשעות הערב, 054-9383030

 למעון בב"ב, דרושה 
טבחית למשרה מלאה, מיידי 

וכן לשנה הבאה, מעון חדש!!! 
תנאים מצויינים!!! 

054-5841018)25-28(_____________________________________________

 ליוע"מ בפ"ת, מנהח"ש, 
סוג 3, נסיון במכפל, 

חשבשבת, וורד, קו"ח ל-
ML1264@smile.net.il)25-28ל(_____________________________________________

 לפנמיית בנות חרדית 
בב"ב, דרושה עובדת נקיון 

לשעות הבוקר, צנועה וירא"ש, 
03-6749811 ניתן להשאיר 

_____________________________________________)25-26(הודעה בתא קולי

 דרוש/ה נהג/ת 
לאוטובוס/מיניבוס, 

מגוש דן, תנאים טובים 
למתאימים. שי,
050-8444001)25-32(_____________________________________________

 לחברת הייטק 
בבני ברק, דרושים/ות 
אנשי מכירות לביצוע 

שיחות יוצאות. עמלות 
מהגבוהות בשוק!

תנאים מעולים. מלאה 
/ חלקית. קו"ח ל: 

anaellenoam@gmail.
com)25-26ל(_____________________________________________

 מטפלת למעון בבני-ברק, 
תנאים טובים למתאימה, 

לפרטים בערב בלבד:
054-8493435)25-26(_____________________________________________

 לגן במרכז פ"ת, מטפלת 
מובילה לתינוקיה, עבודה 
מיידית, במשרה מלאה, 

_____________________________________________)25-28ל(052-6551612

 למסעדת לחם בשר 
דרושים טבחים/מלצרים, 

תנאים מעולים למתאימים, 
053-3800708)25-26(_____________________________________________

 עובדים לחנות ירקות 
בבני-ברק, עדיפות עם רשיון 

נהיגה ב', לפרטים:
050-6565546)25-28(_____________________________________________

 לישיבה חסידית בב"ב, 
דרוש טבח עם נסיון למ"מ 

עם אפשרות לקביעות, קו"ח 
והמלצות: 

Ysrael101@hotmail.com)25-26(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)25-28(_____________________________________________

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

דרושים

 לאופנת נשים בב"ב, 
דרושה מוכרת נמרצת ומנוסה 

הופעה ייצוגית, למשמרות, 
קו"ח: 03-6162055/

055555118@017.net.il)25-26(_____________________________________________

 בפ"ת, עזרה בנקיון 
ובישול, 3 פעמים בשבוע, בין 

16:00-20:00, נסיון והמלצות, 
_____________________________________________)25-28ל(050-5957951

 לימוד כתיבת סתם 
בב"ב ללא תשלום, כספי 

052-7623142 -)26-28(_____________________________________________

 עובד אחראי לחנות עם 
רקע טכני, פקס: 

072-2640626 )לאחר משלוח 
_____________________________________________)26-29(להתקשר, 072-2640627(

 מטפלת מובילה לגן 
בת"א קרוב לר"ג, גילאי 2, 

5 ימים, שעות 8:00-16:30, 
לשנה הבאה, 03-6359440, 

_____________________________________________)26-29ל(052-4614646

 לארגון במרכז דרוש/ה 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
א-ה, 9:00-12:30, 3,000 

ש"ח! *למנהל מוסד תורני 
באיזור בני-ברק, דרוש עוזר 

אישי ומזכיר, תנאים מצויינים! 
*לשנה"ל תשע"ז, דרושים 

מחנכים ומורים, מורות, 
מחנכות, גננות, סייעות, 

רכזים/ות חינוכיים. קריירה, 
072-22-222-62)26-26(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל. *מטפלות/גננות 
לחלקית/מלאה, *עובדות 

לצהרון, תנאים נוחים 
למטפלות בתינוקיה,

050-7884864)26-29(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות בבני-ברק, 60 

_____________________________________________)26-27(ש"ח לשעה, 054-3607420

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה, אפ' לרווחים 
גדולים! 052-3251213, 

_____________________________________________)26-26(ישראל. 050-5886828, אהובה

 למעון בכפר גנים ג', 
סייעת מנוסה ואחראית, 
לעבודה עם צוות חינוכי, 

_____________________________________________)26-27(טלפון: 052-2759760

 לדפוס דיגיטלי, דרוש עובד 
מנוסה בעבודה על גליוטינה, 
התחלה מיידית, קו"ח לפקס: 

03-6165187)26-29(_____________________________________________

 לחברה פיננסית בפ"ת, 
דרושות פקידות תפעול, קו"ח 

_____________________________________________)26-29ל(לפקס: 03-5605684

 תופרות זריזות למפעל 
כיפות, מיידי, ידע במכונה 
תעשייתית, להתקשר בין 

9:00-13:00, לטל':
03-5781152)26-27(_____________________________________________

 טלפניות לטלמרקטינג 
בב"ב לאחה"צ, אפשרות 
להתקדם, לא חובה נסיון, 
סביבת עבודה ממוחשבת, 

052-7101521)26-26(_____________________________________________

 לשווארמה באזור 
ירושלים, דרוש עובד נמרץ 
ואמין, בעל תודעת שירות 

_____________________________________________)26-33ל(גבוה, 052-5399290

 למעון בפתח-תקוה 
מטפלת - גננת, תנאים טובים, 

להתקשר בבוקר: 
054-8408829)26-27(_____________________________________________

 לאופנת נשים, 
מוכרת חרוצה ומנוסה, 
למשמרות בוקר/ערב, 
_____________________________________________)26-27ל(בב"ב, 054-4347954

 "ביחד" - הדרכה 
לשדכנות, עבודה מיידית 

מהבית, מחשב חובה,
072-2391111)26-26(_____________________________________________

 למעון בת"א )20 ד' מב"ב( 
*גננת מוסמכת לשנה הבאה 

לגילאי 2-3 *מטפלת לתינוקיה 
למ.מלאה, תנאים טובים! 

_____________________________________________)26-29(052-8750036, אסתר

4,000

www.glatjobs.co.il 
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זה הזמן למצוא עבודה!

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/ות מכירותדרושים/ות 

058-5658552
ב"ב: ימית

שכר גבוה למתאימים

yamitshr@gmail.com35&
לשעה +
בונוסים!

052-7164855

למוקד תפילות
מצליח בראשל"צ

בעלי יכולת הסברה וכושר 
ביטוי לשיחת יוצות

תנאי שכר הכי טובים שיש

ידע בסיסי במחשה חובה
בוקר 14:00 - 9:00
ערב 20:00 - 15:00

דרושים נציגים

לזק"א ישראל
דרושות 

עובדות נמרצות
בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה +

בונוסים
שעות עבודה:

9:00-14:00 או 
17:30-21:30

העבודה בבני ברק
03-6164444
סביבת עבודה נעימה ומיוחדת

לסוכנות ביטוח 
בב"ב  דרוש 
מנהל תיקי 

לקוחות

053-8222835

שכר ממוצע
 10,000 & לחודש
לתפקיד עם 

שליחות
התמחות ע"ח החברה

דרוש
נהג

אוטובוס/א.צ.ז

באזור גוש דן

052-5828130

נהג ציבורי זעיר 
למשרה מלאה / 

חלקית

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)25-28(מבוגרת, טל': 050-5952474

ביקוש 
עבודה

 נאמן, מסור ובעל 
המלצות, מעוניין לעבוד בכל 

עבודת נקיון, יסודי מאוד, 
052-6971770)16-31(_____________________________________________

 אדם נאמן, מסור ובעל 
המלצות, מעוניין לעבוד עם 
קשישים, יחס חם, סבלנות 

_____________________________________________)16-31(רבה, 052-6971770

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-17/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-17/17(או מבוגרים. 054-8442722

 אישה חרדית ומסורה 
מעוניינת בעבודה עם 

קשישים/נקיון או כל עבודה 
אחרת, המלצות ונסיון,

054-9929552)21-32(_____________________________________________

 אישה חרדית מעוניינת 
לעבוד במשק בית, חרדית 

וצנועה, המלצות רבות, 
אפשרית גם בישול,

053-3348860)24-32(_____________________________________________

 אישה מנוסה ואחראית 
בעלת נסיון, מעוניינת בטיפול 

במבוגרת בירושלים,
_____________________________________________)25-26ח(054-8424924

 מעוניין לעבוד בירושלים, 
אפשר גם לזמן קצר,

_____________________________________________)25-26ח(054-8528583

 חרדי נשוי, אחראי ורציני 
עם רשיון משא 12 טון + 

מלגזה, מעוניין בעבודה באופן 
מיידי, עדיפות באזור י-ם:

_____________________________________________)25-26ח(052-7197544

 נערה חרדית מירושלים, 
מחפשת עבודה בשעות 

_____________________________________________)26-27ח(אחה"צ, טל': 054-8524451

 התפנה מגייס כספים, 
תרומות, קרנות, מלגות, 

תקציבי ממשלה, עזבונות, 12 
_____________________________________________)26-27ח(שנות נסיון, 052-7633316

 אישה זריזה מעוניינת 
לעבדו בנקיון משק בית. רחל, 

_____________________________________________)26-27ח(053-3371782

 מעוניין לעבוד בירושלים, 
אפשר גם לזמן קצר,

_____________________________________________)26-27ח(054-8528583

 מחפשת עבודה בתחום 
איפור/שעווה/תספורות/
תסרוקות לקג'ל במרכז,

_____________________________________________)26-27ח(054-53356107

 חרדית, מנוסה בשמירת 
חולים בשעות הלילה בבית 

חולים - מאושפזים,
_____________________________________________)26-27ח(054-8408781

 מעוניין במגורים או לינה 
תמורת עזרה כללית בבית, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7396092

 לרשת גנים וצהרוניות 
בפ"ת *גננת לצהרון ללימוד 

אנגלית וסייעת לשה"ל הבאה 
*גננת כללית *מדריכות 

לקייטנות. 050-7877853 
_____________________________________________)26-27(03-9160700 )בוקר/ערב(

 לאל גאצ'ו רמת גן, 
דרושים מלצרים/ מלצריות + 

ניסיון, תנאים טובים 
052-2745177)26-29(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושה מטפלת/ 

גננת, למשרה מלאה/ 
חלקית, תנאים טובים 

למתאימות! 
_____________________________________________)26-29(050-7250631 ניקול

 לגן מעון בגבעת 
שמואל )במרכז(, גננת 

סייעת יצירתית עם ראש 
פתוח, למשרה מלאה, 

_____________________________________________)26-27(גמיש. 052-3651355

 למעון חרדי בפ"ת 
דרושה מטפלת לתינוקיה, 

למשרה מלאה, תנאים טובים 
_____________________________________________)26-27(למתאימה! 052-7642542

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מפעילה לחוגים לאחה"צ: 

ג'מבורי, חיות ועוד, 60 ש"ח 
לחצי שעה להפעלה! 

052- 7642542)26-27(_____________________________________________

למעון באזור
דרושה 
מטפלת/גננת

תנאים טובים מאוד!
(אפשרות להסעה)
חדוה 052-4825215
שרית 050-5723896

 בבני ברק, דרוש נהג 
אוטובוס לתלמוד תורה, 

שכר גבוה ותנאים טובים 
למתאים. 

_____________________________________________)26-29(054-8474605 רפאל

 לרשת מעונות דרושות 
מטפלות למשרה מלאה/ 

חלקית )ק. הרצוג( 
054- 4499177)26-29(_____________________________________________

שמואֹל בגבעת

ִדרושות
וגן ֹלמעון

מצוינים תנאים

052-3809460
054-3226641

נסיון + 3 ֹלגֹלאי גננות
ארוך ֹליום במעון סייעות

תֱקווה בפתח

ִדרושות
ומשפחתי ֱקסום פרטי ֹלגן

החינוך משרִד ֹלגני גננות
מֹלאה במשרה וסייעות

התפֱקיִד: ִדרישות
אחריות מסירות, אמינות,

חיים שמחת והמון גִדוֹל” “ראש

052-7272449 ֹלפרטים
נוספים:

בפֱקס: 03-9342141או

 דרוש עוזר למתקין מזגנים 
+ רשיון מעל גיל 24,

_____________________________________________)24-27ל(052-7110145

 לגן דתי בפ"ת, דרושה 
סייעת חרוצה וחייכנית,

_____________________________________________)24-27ל(052-8530061, 052-8226582

 ל"פרגולנד" בנשר דרוש 
מחסנאי: *נסיון קודם חובה. 

*בריאות תקינה, פקס:
153-772011165)24-27(_____________________________________________

 עובד למשמרות, לתחנת 
רכבת ארלוזורוב, עבודה 

בתחום האביזרים לסלולרי. 
_____________________________________________)24-27ל(050-6751751, בני

 סייעת למשפחתון 
בגבעת-שמואל, מגיל 17 + 

נסיון עם ילדים, בשעות הבוקר, 
052-6795103)24-27(_____________________________________________

 דרושה מבשלת למעון 
בבני-ברק, לפרטים בערב 

_____________________________________________)25-26(בלבד: 054-8493435

 לישיבה בת"א, עובד נקיון 
רציני ואחראי תנאים טובים  

050-4145684)25-26(_____________________________________________

 פנסיונר!!! הזכויות 
שלך שוות הרבה כסף! 
התקשר לממש אותם! 

054-8420571)22-39(_____________________________________________

 עומד לצאת לפנסיה? 
חושב לעזוב עבודה? קבל 

ייעוץ פרישה ותרוויח! 
054-8420571)22-39(_____________________________________________

 משלם הרבה כסף 
לביטוחים??? ניתוח תיק 

ביטוחים מקצועי יקטין לך 
_____________________________________________)22-39(עלויות! 054-8420571

 התקשר לחסוך דמי 
ניהול מקרן הפנסיה 
_____________________________________________)22-39(שלך! 054-8420571
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