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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

אופקים

דירות 
למכירה

 "הובלות המרכבה"  
055-6688870 ,052-7117676)50-44/17(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

לפרסום
03-6162228

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

כחדשה, 3 חד' עם אופ' 
ממשית להרחבה ב 35 
מ' ק"ג ומעליה 3 חד' 

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,370,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

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

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, ק"ג, 

יפה וגדולה, עם נוף 
ומאווררת, 3 כ"א עם 

מעלית, 2,500,000 ש"ח, 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 

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

 מציאה, בקרית משה, 
5 חד', ק"ה, משוקעת 

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

לתוספת בניה + גג ענק, 
יש גם כניסה נפרדת לגג 
מחדר המדרגות + מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי,תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

■ במירון ליד טבריה 
3,5 חד' כ-100 מ', ק"ג 
משופצת, חזית עם גג 

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

1,950,000 ש"ח, בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050- 5308742 23
03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, 
בבנין יפה ומתוחזק 

עם מעלית, 4.5 חד', 
מפוארת, בק"4 חזית, 
מעליה 2 חד' גדולים 

+מחסן+גג גדול, 
לדירה חניה בטאבו, 

3,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

3.5 חד' ודירת 2 חד' 
מושכרת ב- 6,700 ש"ח 
בקומת קרקע מוגבהת, 

משופצות כחדשות,  אפ' 
לטבו משותף, 1,980,000 
ש"ח גמיש, בלעדי, תיווך 

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק-5 בניין 
חדש, 215 מ"ר ומעליו 

גג צמוד 200 מ"ר, כולל 
מחסן וחניה, 4,500,000 

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

ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 ביהושע, בפרוייקט גן 
העיר, 5 חד', חדשה + מ. 
שמש וסוכה גדולה, ק"ב, 

חזית לגן העיר, כולל 
מחסן וחניה, 2,950,000 

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

ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בבר אילן, קרוב לקריה, 
4 חד', משופצת + גינה + 
מרפסת, מיידי, 1,320,000 

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)27-27(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד' + יח' 

2 חד', 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

■ הזדמנות מציאה! 
בבירנבוים קרוב לגינת 
משה, חזית, משופצת 
ומחולקת ל 4 חד', עם 

מרפסת של 18 מ' + יח' 
2 חד', 30 מ'+יח' חדר, 

הכל מושכר ב-7500 
ש"ח, ניתן להרחבה עוד 
כ- 25 מ"ר, 2,100,000 

ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

וילות ובתים

 בבמברגר, פינוק ויוקרה, 
קרקע, 150 מ"ר + 100 מ"ר 

גינה, יחידת הורים + יחידה 
להשכרה, 3,080,000 ש"ח. 

_____________________________________________)25-29(י.ד. נכסים, 054-4651233

 חדשה בקרית הרצוג, 6.5 
חד', ק"א ע"ע + 4 מזגנים 

חדשים + סוכה, אפש' 
החלפה לדירה זולה

054-8402332)26-27(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, דירת 
5 חד', מחולקת ל- 2 דירות, 
משפצת ומושקעת, כ- 100 

מ"ר, 1,790,000 ש"ח, גמיש, 
052-3440078)24-27(_____________________________________________

 בבר אילן, בבנין מטופח, 
בית 4 חד', משופצת, 

1,260,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)27-27(_____________________________________________

 באזור הרב שר, דופלקס 5 
חד' + סוכה מקורה, ממוזגת, 

מסורגת, רשתות + חניה + 
מחסן משותף, נוף מהמם, 

2,700,000 ש"ח,
054-6674009)25-27(_____________________________________________

 ברח' נחמיה, דירת 
דופלקס, ק"ג ו- ק"ד, 

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

2,200,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות,

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן"
050-4156317 ,052-3251213)27-27(_____________________________________________

וילות ובתים

דופלקסים

 4 חד', ליד נחלת יצחק + 
אופציות קיימות + הכנסה, 

_____________________________________________)26-27(קומה 2מתוך 3, 03-9185046

 בחפציבה, 4 חד' + חצר, 
מרווחת, מוארת ומאווררת, 
נוף + 2 יח"ד + אופציות, 

2,300,000 ש"ח,
054-8406303)26-29(_____________________________________________

 דופלקס 6 חד' 
מטופחת יפה, מעלית, 
באזור גן ורשא, מיידית, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)26-27(_____________________________________________

 באברמסקי, 6 חד', ק"ב 
+ מעלית, חניה בשפע, איכותי 
מאוד + סוכה, בבלעדיות נ.י.ל 

_____________________________________________)26-27(נכסים, 054-8433210

 וילה בעליון, 340 מ"ר 
בנוי, מושקעת, שטח ענק 600 

מ"ר! ישראל אלבלינק שוק 
הנדל"ן. שי, 050-3133287. 

_____________________________________________)27-27(ישראל, 052-3251213

פנטהאוזים ודירות גן
 בעליון, דירת גן, 4 

חד', חייבת להמכר. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן. שי, 

050-3133287. ישראל,
052-3251213)27-27(_____________________________________________

 בשמעיה חסידי ליטאי, 
4 וחצי חדרים, קומה א', 

גדולה ומטופחת + אופציה 
להרחבה, 1,450,000, גמיש, 

050-4720326)27-30(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! בעליון! 4 חד', 
מושקעת + י"ה, 2 מרפסות, 

רק 1,450,000 ש"ח,
052-5752500)27-27(_____________________________________________

 4 חד', 1,350,000, אזור 
מעולה! ישראל אלבלינק שוק 

הנדל"ן. שי, 050-3133287. 
_____________________________________________)27-27(ישראל, 052-3251213

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
3 חד' + גג בטאבו + יח' דיור 

+ 2 מחסנים מושכרים בכ- 
_____________________________________________)27-27(6,000 ש"ח, 054-9422194

 3 חד' + גג בטאבו, אזור 
איכותי, הגג מתנה, מחיר 

מציאה!! ישראל אלבלינק שוק 
הנדל"ן. שי, 050-3133287. 

_____________________________________________)27-27(ישראל, 052-3251213

 בהזדמנות!!! באזור 
המתחרד דירות זולות. רימקס, 

02-5356868)27-27(_____________________________________________

 במתחרד 102 מ"ר 
+ היתרים לעוד 102 מ"ר, 
אפשרות לחלוקה ל- 4 יח'.

_____________________________________________)W)27-27 נדל"ן, 052-5914047

 במגדל המים סמוך 
לנחלה ומנוחה, דופלקס 5.5 

חד', כ- 140 מ"ר, 2 מרפסות, 
מיידי, 1,480,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)27-30(אדר נכסים, 052-4834706

 בבר-אילן, דופלקס 3 חד', 
106 מ"ר + גינה, אופציה 

לתוספת, 1,280,000 ש"ח. 
תיווך אדר נכסים,

052-4834706)27-30(_____________________________________________

 רמב"ש ג', 4 חד', 
מרפסת, נוף ומיזוג. רימקס, 

02-5356868)27-27(_____________________________________________

 בפרוייקט יוקרתי עם 
מחסן צמוד באותה קומה, 
ברמש ג', 4 חד'. לזר נדלן 
_____________________________________________)27-27(והשקעות, 052-6900020

 במתחרד הנרקיס, 4 חד', 
קומה 2, מרווחת, 930,000 

בהזדמנות! W נדל"ן,
052-5914047)27-27(_____________________________________________

 באיזור המתחרד, 4 חד', 
קומה 2, משופצת, 1,060,000 

בהזדמנות! W נדל"ן,
052-5914047)27-27(_____________________________________________

 באיזור המתחרד, 4 חד', 
קומה רביעית במחיר מציאה, 

850,000 ש"ח. W נדל"ן, 
052-5914047)27-27(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 באיזור פינוי בינוי בבאליק, 
3.5 חד', 800,000 ש"ח, בלעדי 

_____________________________________________)27-27(תיווך יעקב, 054-4901948

 במרכז 3 חד', ק"ק, 
מסודרת, אפשרות יציאה 

לחצר, 850,000 ש"ח, תיווך 
_____________________________________________)27-30(אדר נכסים, 052-4834706

 בקרן היסוד באזור 
מתחרד, 3 חד', מזגן, מסודרת, 

880,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)27-30(נכסים, 052-4834706

 בבית-שמש הוותיקה 
ברח' הרצל, 3 חד', 

בהזדמנות!!! רימקס,
02-5356868)27-27(_____________________________________________

 במתחרד, הרצל, 3 חד', 
קומה 3, משופצת, 990,000 

_____________________________________________)27-27(ש"ח. W נדל"ן, 052-5914047

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
מסודרת, מושכרת, 685,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)27-30(_____________________________________________

 בהשלושה, ק"ג, 60 מ"ר 
+ אופ' בצד ובגג, 1,650,000 

ש"ח. "מוטי פרוינדליך"
03-6444025)27-27(_____________________________________________

 בלעדי!! באבן 
גבירול-סוקולב, מחולקת 

3 חדרים, 80 מ"ר + 
סוכה על רלסים 12 מ"ר 

+ יחידת דיור 20 מ"ר, 
משופצות ומושקעות, 

ק"א, 1,890,000 ש"ח. 
סלומון-נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בביאליק, דופלקס 140 
מ"ר, מחולקת ל-2 + מעלית 
+ יח"ד דיור מושכרת, גמיש. 

נדל"ן הקריה, 2,150,000, 
054-8472222 ,050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בלעדי באזור חגי, 130 
מטר, קומה 4, ללא מעלית, 

1,975,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)27-27(_____________________________________________

 כ- 80 מ"ר, מפוארת, 
יהודה הלוי 23, ק"א, 

לביקור היום, יום ד' בשעות 
16:30-20:00. פנחס מילר, 

050-4103310)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות בגניחובסקי, 
68 מ"ר, ק"ב, אופציה גדולה 

להרחבה, 1,330,000 בי.א 
_____________________________________________)27-27(נדל"ן 054-8462882

 בהזדמנות גדולה בפרדס 
כץ, 64 מ"ר, קומה א', 
1,200,000 בי.א נדל"ן,

054-8462882)27-27(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בתחילת בנייה בהזדמנות!!! 3 

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)27-27(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבניה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים החל 

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! בהר השלום, 
בית פרטי, 600 מ"ר בנוי, 

6 קומות ניתן לחלוקה, פיר 
מוכן למעלית, חניה כפולה, 

משופצת חלקית, נוף, 
6,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 פנטהאוזים מובחרים 
במבחר אזורים החל מ- 

2,700,000 ש"ח, תוכניות 
במשרד. "מוטי פרוינדליך" 

03-6444025)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' בבנין 
יוקרתי בבניה, כניסה בעוד 

שנה, דירת גן, 4 חד' + 
חצר 50 מ"ר, מעט דיירים. 

_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 בבנייה בגולומב, פנטהאוז 
5 חד', קומה רביעית, 

3,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בבנייה במרים-הנביאה 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

מרפסת, 3,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בהרב-קוק, דירת נכה, 
5 חד', מרווחת + יחידה 

מושכרת, 2,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 באזור בעלי מלאכה קרוב 
לויז'ניץ, דופלקס 5 חד', 200 
מ"ר )1+4(, ק"ג + מעלית 
+ חניה יש גם מדרגות לגג 

מחדר מדרגות, חזית, 6 דיירים, 
2,850,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בקובלסקי, 4 חדרים 
כ- 115 מ"ר, אופציה, ק"ד, 

מעלית, משופץ. תיווך,
050-4144602)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
דופלקס 6 חדרים, 

מושקעת כ- 200 מ"ר, 
אפשרות לחלוקה.
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)27-27(_____________________________________________

 בבירנבוים, דירת-גג, 
מרווחת, 5ח', ק"ד + 

מעלית, מטופחת ומאווררת, 
2,190,000 ש"ח.

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור נורוק, 
ד.גג ענקית + אפשרות 

חלוקה, חזית, 1,790,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)27-27(_____________________________________________

 באזור יהודה הלוי, ד.גג, 
מושקעת ומטופחת, 5, 

ענקית, יפהפיה, 150 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)27-27("אפיק-נכסים" 03-5791514

 למבינים! בשכון-ג', 
דופלקס חדש, מושקע! 

יפהפה וענק! 6ח' + מרפסת 
ענק! 3 כ"א, 4,200,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בהרב שך, ק"ג, חזית, 
דופלקס, 160 מ"ר ניתן 

לחלוקה. "מוטי פרוינדליך" 
03-6444025)27-27(_____________________________________________

 בלעדי!! בבן גוריון/
מנחם בבניני משה"ב, 

דירת-גג )דופלקס(, 
כ- 190 מ"ר, 5 חדרים + 
גג-גדול, ק"ד + מעלית 

+ 2 חניות מקורות, 
2,450,000 ש"ח. סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בנסנבוים המבוקש, 
דירת גג )דופלקס( 

5 חדרים, 180 מ"ר, 
משופצת ומושקעת 

מהיסוד + מעלית + חניה 
+ יחידת דיור 30 מ"ר, 

3,150,000 ש"ח. סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באדמורי שאץ, דופלקס 5.5 

חד', 2 מרפסות, כ- 50 מ"ר, 
054-9422194)27-27(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי אזור דב 
גרונר בבנין חרדי, דופלקס 

בק"ג, 2.5 חד' ומעליה 
חד' + מרפסת גג, הכול 

משופץ, 1,400,000. 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797766
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 7 ח' 
באזור חרל"פ, 210 מטר כולל 

מרפסת גדולה + מעלית 
+ חניה, פינוי 13 חודש, 

2,800,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
רמבם בבנין חדיש, 5 חד', 

110 מ"ר, ק"ב + מעלית + 
חניה, חזית, 2,050,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג' 
ברביעיות, 6 חד', 150 מ"ר, 

מחולקת ל- 4 חד', 90 מ"ר + 
יחידה + מחסן, משופצת + 

גינה גדולה, 3,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון-ג' במיקום מעולה! 
6ח', ק"א, חזית + מלעית, 
2 כניסות, 2,700,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)27-27(_____________________________________________

 ביצחק-שדה בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5, מרווחת + 2 

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)27-27(נכסים" 03-5791514

 בויז'ניץ, 6 גדולה, ק"ג, 
חזית + מעלית, מיידית, 
2,600,000 ש"ח. "אפיק-

_____________________________________________)27-27(נכסים" 03-5791514

 דופלקס טכורש, שיכון ו', 
6.5, כ- 150 מ"ר, משופצת, 

קומה ב' ואחרונה, 2,700,000 
ש"ח. 077-2050410,

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)27-27(אדוארד

 בלעדי!! בעמי השקט, 
5 חדרים, 105 מ"ר, 

משופצת, חזית, 3 כ"א, 
חצי קומה + מחסן, כ- 25 

מ"ר, 2,290,000 ש"ח. 
סלומון-נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 באלישע, 4.5ח', ק"ב, 
מוארת ומאווררת, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)27-27("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בקוטלר, ק"א, חזית, 
4 חד', 100 מ"ר, משופצת, 

1,950,000 ש"ח, גמיש. "מוטי 
_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 באזור שמעיה בבניה, 4 
חד', תוכניות במשרד. "מוטי 

_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 בגורדון, ק"א, חזית, 4 
חד', כחדשה + מ.שמש, 
2,100,000 ש"ח. "מוטי 
_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 בלנדא, ק"ה, 4 חד' + 
מעלית וחניה, 2,200,000 

ש"ח. "מוטי פרוינדליך"
03-6444025)27-27(_____________________________________________

 בטרפון, ק"א, חזית, 4 
חד', 120 מ"ר + חניה. "מוטי 

_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 בהשומר אזור מכבי 
אש בבניין חדש, 4 

חדרים, מפוארת, 3 כיווני 
אוויר, מיידי! עורפית! רק 
ב- 1,795,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)27-27(נכסים, 050-4177750

 במרום שיר, כ- 4 
חדרים, יפיפיה + מחסן 
וחניה עם נוף מהמם! 

+ מרפסות, רק ב- 
1,995,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)27-27(נכסים, 050-4177750

 מציאה אמיתית 
באזור הצבי, 4.5 חד', 

מושקעת, כ- 120 מ"ר, 
3 כ"א + מרפסת שמש 
+ סוכה + יחי' הורים + 

מחסן גדול, בינוי פינוי 
גמיש, רק 1,620,000 

ש"ח. תיווך,
050-9777755)27-27(_____________________________________________

 ברב קוק, 4 חד', 102 
מ"ר, ק"ג + אופציה בגג 
בטון כולל רשיון 48 מ"ר 

ניתן לחלוקה, מטבח חדש, 
אופציה למעלית. א.פנחסי, 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', מרווחת 
+ מרפסת שמש גדולה, 

95 מ"ר, ק"6 + מעלית נוף 
פתוח )+ משרד 11.5 מ"ר 

בתוספת תשלום(. א.פנחסי, 
03-5799308)27-27(_____________________________________________

 בשיכון ג', 4 חד', 80 מ"ר, 
משופצת, מצב מצוין, ק"א, 

חזית, 3 כ"א, 1,690,000 ש"ח. 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בבירנבוים, 4 חד', 
85 מ"ר, ק"ב + מעלית + 
חניה, חזית, שמורה מאוד, 

אופציה גדול הלהרחבה, 
1,780,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 ברח' ירושלים איזור 
העיריה, 4 חד', גדולה, 110 
מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ה' 
בסיום בניה, 4 חד', 95 מ"ר, 

מושקעת, ק"ב + מעלית, 
8 דיירים, מ.שמש גדולה, 

2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)27-27(_____________________________________________

 בגורדון 4, 4 חד', ק"ב, 
3 כ"א, שמורה ממזוגת, 
מסורגת, סוכה ומעלית, 
2,190,000 ש"ח, לל"ת,

052-4200019)27-30(_____________________________________________

 באזור יונה-הנביא, כ- 4ח', 
יפהפיה, סלון גדול, ק"ב, חזית 

+ מעלית, 1,900,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בגוטמכר אחרונה!! 
בגמר בניה, 4 חדרים, 
100 מ"ר + מ.שמש, 

קבלן אמין, רמה גבוהה, 
ק"א + מעלית + חניה, 

2,000,000 ש"ח. סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד, 
4 חדרים + י' הורים, 
משופצת ומושקעת 

מהיסוד + סוכה גדולה 
על רלסים, ק"א, חזית, 

1,800,000 ש"ח. סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באדמורי שאץ, 4 חד' ענקית, 

מרפסת סוכה, מיידי,
054-9422194)27-27(_____________________________________________

 להשכרה 4.5 חד', 
גדולים מאוד בק"ג עם 

ריהוט קומפלט ברח' בן 
זכאי ליד רח' דסלר ללא 

מעלית, לתקופה ארוכה, 
5,200 ש"ח, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797766, 

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בגניחובסקי 94 מ', 4 
חד', חזית, אופציה לבניה על 

הגג, 1,550,000. "צ'מפיון-
_____________________________________________)27-27(נדל"ן" 053-3121812

 התחלנו לבנות! בגולומב 
4.5 חד', ק"א, גדול הוחזיתי. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בטרום בנייה באניליבץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 ברמבם 4 חד', יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

וחניה, 2,200,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 ברמבם 4 חד', מתאימה 
לחלוקה, ק"ב, 3 כ"א, 

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בדניאל 100 מ"ר, 
חזיתית + אופציה להרחבה, 

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בהעליה-השניה, 4חד', 
ק"א + מעלית וחניה, חזיתית, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בנחום, 4 חד' ענקית, 
משופצת ויפה, 3 כ"א, 

2,225,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בשלוש-השעות, 4.5 חד', 
יפה + מעלית וחניה בטאבו, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד + 
חצר, 1,770,000, גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)27-27(הקריה, 050-3000121

 בלעדי, 4 ח' ברחוב 
הירדן, ק"ק, גבוהה, חזית, 

100 מטר, מושקעת + רשיון 
לבנות עוד חדר וסוכה, אופציה 
ליחידת דיור, 1,810,000. תיווך 

_____________________________________________)27-27(אלטרנטיב, 054-5500263
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 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

 באהבת שלום 2.5 
חד' משופצים 45 מ"ר 

ק"א, חזית, 1,250,000 
ש"ח, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 באהבת שלום, 2 חד', 
30 מ"ר, משופצים ק"א, 
עם אופציה לתוספת 15 

מ' 1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

ירושלים
 בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/
השכרה 2-3-4-5 חד' + 

אישורי בניה להרחבה!!! 
דירות בפסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת "הולילנד 
_____________________________________________)09-43(נכסים" 02-6763740

טבריה

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

 ירד המחיר! בהרב 
קוק 2.5 חד' עורפית ק"א 

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

1,240,000 ש"ח בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 למכירה 3 חד' ברח' 
רבינוביץ/בירנבוים ק"ב 
חזית 3 כ"א בבנין של 5 
דירות 1,500,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

חיפה

 נווה שאנן, 7 ח', גינה + 
3 מרפסות + מקלט, ממוזגת 
+ 2 חניות, בסביבה מצויינת, 

3,600,000 ש"ח,
050-5785137)20-29(_____________________________________________

 ברח' נחל סורק, 3 
חד', ק"1 ואחרונה, גג 

בטון, אופ' להרחבה בצד 
ובגג, 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

וילות ובתים

 ללא תיווך בז'בוטינסקי 
פינת הרב שך, 3 חד', 65 מ"ר, 

משופצת, עורפית, קומה ג' 
אחרונה )רעפים(, 1,320,000, 

054-8477179)24-27(_____________________________________________

+5 חדרים

 דירה בירושלים בשמואל 
הנביא )דושנסקי( מינוס חצי 

20+40 מ"ר + טאבו, ירד 
המחיר - 1,250,000, ללא 

_____________________________________________)25-28(תיווך, 050-4125213

+5 חדרים

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

פתח תקווה

עמנואל

פנטהאוזים ודירות גן

 בכפר אברהם, דירת גג, 4 
חד' + יחידת דיור גדולה, חניה 

ומעלית, 050-6925400.
_____________________________________________)FOX)25-28  נדל"ן

 ברש"י/ שפת אמת, 
4 חד'+סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
2,050,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

■ ברח' אהרונסון 4 חד' 
ק"ב עורפית משופצת 
ומושקעת 1,980,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

 בבנין חדש, 4 חד', 
בצירלזון/שפירא, ק"6 
+ נוף, מושקעת ויפה 

2,070,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

 ביהושע, בפרוייקט 
גן העיר, 4 חד', ק"ב 

+ מרפ' שמשמ, חזית 
לגינה, גדולה, כולל מחסן 
וחניה 2,450,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 ברח' ר' עקיבא/
שמואל הנביא, 4 חד' 
ענקית, 117 מ', ק"ג 

ואחרונה, אופ' לבניה על 
הגג, גג בטון, יש חתימות 
שכנים, 1,850,000 ש"ח 
בלבד. תיווך ש.מאירוביץ, 

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

3-3.5 חדרים

 דירת 4.5 חד' 
בהמכבים, ק"ק,

מסודרת, מפרטי,
054-5561500)26-33(_____________________________________________

 בהרי גולן, 4 חד' + 
אופציה מיידית ומעשית, 

ק"א + סוכה + חניה, חזית 
בבלעדיות נ.י.ל. נכסים,

054-8433210)26-27(_____________________________________________

 3 חד' בחנקין, סוכה 
מהסלון, שמור היפה, 

ק"ב עם מעלית, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)26-27(_____________________________________________

 בבנייני משהב ברח' 
מנחם באזור ביה"כ 

"אוריתא" 3 חד' גדולים, 
85 מ', ק"ג, חזית, 3 
כ"א, מסודרת, בבנין 

מעלית, כולל חניה 
מקורה, 1,700,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברח' עזרא קרוב 
לוויז'ניץ, 3 חד', 70 מ' 
עם אופ' להרחבה של 
35 מ' )השכנים כבר 

הרחיבו(, קומת קרקע, 
1,800,000 ש"ח, מפתח 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

גבעת שמואל

 בהזדמנות, דירת גן, 5 
חד', חצר ענקית, אפשרות 

להרחבה, שכונה חרדית 
שקטה ואיכותית וכן דירות 

נוספות. תיווך בית יוסף,
054-8476888)12-32(_____________________________________________

 ברח' ירושלים/יהושע, 
דירת 4 חד', משופצת 
כחדשה + חצר כ- 40 
מ"ר. מתאים גם לגן 

ילדים או קליניקה. מפתח 
במשרד תיווך אשכנזי, 

03-5791770)26-27(_____________________________________________

 ק"ק הכל חדש, ניתנת 
לחלוקה בקלות, תשואה 

_____________________________________________)27-30(גבוהה מאוד, 050-4160687

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

1,550,000 ש"ח. *בבן זכאי, 
3 חד', 75 מ"ר, ק"ב + 

חניה, מטבח חדש, 3 כ"א, 
1,680,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 3 חדרים ברחוב בגין 
המכבים לאחר הרחבה, ניתנת 

לשינוי ל- 4 חדרים, 70 מ"ר 
בשכונת תל גיבורים, מחיר 

1,350,000 ש"ח, טל':
054-3355874. תיווך

SUPER HUSE)27-27(_____________________________________________

 ברב-אשי, 3.5 חדרים, 
80 מ"ר, ק"ק, חזית 
+ א.הרחבה 20 מ"ר 

במיקום ובמצב מעולה. 
"מקסימום"

052-2452820)27-27(_____________________________________________

 בעלי הכהן, ק"ב, חזית, 
3 חד', שמורה + מעלית, 

1,580,000 ש"ח. "מוטי 
_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 בבילו בבניה, 3 חד', 
יפיפיות החל מ- 1,550,000 

ש"ח. "מוטי פרוינדליך"
03-6444025)27-27(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, ק"ק, 
3 חד', 75 מ"ר, משופצת 

+ אופ' מעשית ל- 45 מ"ר, 
1,550,000 ש"ח. "מוטי 
_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 ביהודה הלוי, ק"א, חזית, 
3.5 חד', 85 מ"ר, משופצת, 

1,750,000 ש"ח. "מוטי 
_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 ברבינא, ק"ג, חזית, 
3.5 חד', משופצת + יח"ד 
מושכרת, 2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27("מוטי פרוינדליך" 03-6444025

 תיווך. דירת 3 חדים, כ- 70 
מ"ר, משופצת, מחולקת 

לשתי יחידות דיור, 1.3 מליון, 
גמיש, הקודם זוכה,

054-7477054 ,050-5765449)27-27(_____________________________________________

 תיווך, למכירה דירת 3 
חדרים, כ- 65 מ"ר, קומה 
נמוכה ב"ב/פ"כ, אופציה 

להרחבה 1.23 מליון גמיש, 
הקודם זוכה, 052-2213344, 

_____________________________________________)27-27(03-5444815, דוד

 באברבנאל, קומה 
ב', 58 מ"ר, 3.5 חדרים 

במצב מצוין. "מקסימום"
052-2452820)27-27(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח'-השניים, 3 חד' אחרונות, 
מפרט-גבוה, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון, 
3 חד', גדולה ומשופצת, 

1,540,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות! בראב"ד, 
3 חד' במחיר מציאה! 

1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 ברש"י 3 חד '+ מרפסת 
שמש, בניין-חדש, חזיתית, 

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בשיכון-ה', 3 חד', יפה 
+ מעלית, מרפסת שמש, 

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 3 חד', 
חדשה + מעלית, מרווחת, 

ק"א, 1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בהחלוצים, 3 חד' ענקית, 
ק"ג + גג-בטון, משופצת, 

1,630,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3.5 חד', 
כ- 86 מ"ר, קומה נוחה, 

רק 1,290,000 גמיש. נדל"ן 
הקריה, 054-8472222,

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 קרית הרצוג מבחר 
דירות, 3 חד' בטאבו משותף, 

990,000 במזומן!!! נדל"ן 
_____________________________________________)27-27(הקריה, 054-8472222

 בלעדי, 3 ח' במכבים, 
קומה ג', 82 מטר, חזית 
לז'בוטינסקי רחוק מאוד 
מהכביש, אופציה בעתיד 

למעלית, 1,370,000. תיווך 
_____________________________________________)27-27(אלטרנטיב, 054-5500263

 ברח' ירושלים, 3 חד', 75 
מ"ר, מחולקת ל- 2 יחידות 
חדשות, ק"ג, א.בגג, חזית, 
1,600,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות, בהרב דנגור 
12, דירת 3 חדרים, קומה 4, 
65 מ"ר + אופציה. דוד גרוס 
_____________________________________________)27-27(רי/מקס ב"ב, 050-4122744

 בבלעדיות בבן גוריון 67 
ב"ב פונה לטבריה, דירת 3 
חדרים גדולה, קומה 3, 80 

מ"ר. דוד גרוס רי/מקס ב"בך, 
050-4122744)27-27(_____________________________________________

 באזור העיריה, 2 חד', 
50 מ"ר + אופציה 20 מ"ר 
)הוציאו רשיון ל- 8 מ"ר(, 3 

כ"א, חזית, 1,290,000 ש"ח. 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 2.5 חד', 
62 מ"ר, ק"ג + אופציה בצד 
35 מ"ר ובגג בטון, שמורה , 
1,440,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
2.5 חדרים, ק"ק, אופציה 
לכ- 30 מ"ר, 1,200,000.

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
052-3500040)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות בהזדמנות 
בפלמ"ח, 2 חדרים 
ענקיים כ- 70 מ"ר, 

.1250,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

,054-8474843
052-3500040)27-27(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי )צד ב"ב(, 
2.5ח', 75 מ"ר, ק"ג, חזית, 

1,290,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בלעדי טרומפלדור, 2.5 
חד', כ- 65 מ"ר, מסודרת, 

קומה א', עורפי, פינוי גמיש, 
1,300,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)27-27(אדוארד

 אוסישקין, 2 חדרים, 
כ- 60 מ"ר, משופץ, קו' ב', גג 

בטון, 1,300,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)27-27(אדוארד

 בחברון, 2 חד', משופצת 
+ אופציה להרחבה, 

1,280,000 ש"ח, גמיש. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 במנחם-בגין, 2.5 חד', 
ק"ג, אופציה בצד ובגג-בטון, 

1,290,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)27-27(_____________________________________________

 בטבריה, יח"ד 26 מ"ר 
+ אופ רק 740,000. נדל"ן 

הקריה, 054-8472222,
050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בהרצוג, 10 חד', 280 
מ"ר בנוי + 200 מ"ר חצר, 2 
יחי' מושכרות. רי/מקס משה 

_____________________________________________)27-27(דסקל, 050-5926021

 מגוון דירות להשקעה 
בצפון ובחיפה, תשואה גבוהה 

_____________________________________________)27-27(בי.א נדל"ן, 054-8462882

 בקרית שמואל, 4 חד', 
מרווחת, קו"ד + מחסן. א.א. 

נכסים, 052-7131584/3
_____________________________________________)27-27(ועוד מבחר דירות

 בהזדמנות! צמוד לקריה 
החרדית, 4 חד', מרווחת, ק"א 

+ נוף לכינרת, ב- 520,000 
ש"ח. א.א נכסים,
052-7131584/3)27-27(_____________________________________________

 רמות ד': קוטג' 4 חד' + 
חצר פרטית + מרפסות, כ"פ, 
נוף, משופץ, במחיר מציאה!!! 

_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
דו-פלקס, 110 מ"ר נטו + 

מרפסת, נוף, כ"פ, משופצת, 
במורגנטאו 1,990,000 ש"ח. 
_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 6 חד' 
)141 מ"ר נטו(, משופץ, 

נוף, גישה נוחה, 2 כ"פ, חצר 
פרטית, 2,490,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בנוף-רמות: 5 חד', 
משופצת, מרפסת, ק"ב, 

נוף, קרוב לחנויות, לתחבורה 
ול- "אוהל יוסף"! 1,930,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)27-27(_____________________________________________

~ פרויקט עין חנוך ~

בס"ד

למכירה דירות חדשות! 
לכניסה מיידית

0 5 0 - 5 5 1 9 8 9 8 דודי סיני
0רוני סיני 5 0 - 5 2 1 0 2 9 6

הרחוב סגור לתנועת רכבים בשבתרחוב סגור בשבת

דירת גן 4 חדרים
דירת 5 חד' עם מרפסת

6 חד' דופלקס עם מרפסות

מפרט 
טכני 
עשיר

גני תקווה

 ברמות ב': 3 חד' + חדר 
נוסף, ק"ב, 3 כיווני אוויר, נוף, 

ת.ב.ע., 1,590,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)27-27(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 3 חד' 
משופצת, גישה נוחה, ק"א, 

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,620,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)27-27(הכוכבים: 02-5713375

מגדל העמק
 במגדל העמק, 3 חד' 
במרכז העיר, קומה נוחה, 
רק 385,000 ש"ח, ניתנת 
להשכרה ב- 2,000 ש"ח, 

053-3154818)27-27(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

נתניה
 ברח' יוספטל, לאחר 

שיפוץ קומפלט, 2.5 
חד', 50 מ"ר + מרפסת 

שמש 45 מ"ר, ק"ג, 
840,000 ש"ח, לל"ת, 

054-2000030)27-30(_____________________________________________

עפולה
 מציאה למכירה בעפולה, 

דירה ענקית, קומה ב', רק 
680,000 ניתנת לחלוקה 

והשכרה ב- 6,500,
053-3154818)27-27(_____________________________________________

 דירה מחולקת חוקית, 
קומה א', מושכרת ב- 3,400 

ש"ח, רק 710,000 ש"ח, 
053-3154818)27-27(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 מציאה למכירה בעפולה, 

3 חד', רק 500,000 ש"ח 
ניתנת לחלוקה ל- 2 והשכרה 
_____________________________________________)27-27(ב- 4,300 ש"ח, 053-3154818

 מציאה למכירה בעפולה 
מרכז העיר, 2.5 חד', מושכרת 
ב- 1,700 ש"ח, רק 410,000 

_____________________________________________)27-27(ש"ח, 053-3154818

 אנגלו-סכסון, פנטהאוז 
ביוסף-נקר, 6 חדרים, 200 
מ"ר + מרפסת 200 מ"ר, 

03-9301122)27-27(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בעצמאות, 
פנטהאוז, דופלקס 6 חדרים + 

_____________________________________________)27-27(3 מרפסות, 03-9301122

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי, בלנדא 6, ק"7, 
105 מ"ר בבוני + 160 
מ"ר גג עם נוף מדהים 

עד הים!! + חניה -- בית 
פתוח!! למבקרים ביום 
שישי יג' תמוז )7.7.17( 

בשעות 10:00-11:00 
- לל"ת!!! "מקסימום" 

054-4340843)27-27(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בבן צבי 
מיני - פנטהאוז, 6 חדרים 

+ מרפסת שמש בבניין 
_____________________________________________)27-27(מפואר, 03-9301122

לפרסום
בלוח

03-6162228

קריית אתא

צפת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

 בחיים כהן, דירת דופלקס 
5 חדרים כולל יחידת דיור 

נוספת להשכרה 2,500,000, 
_____________________________________________)26-28(טל': 054-6579789

קריית מלאכי
 שלד של קוטג' פינתי, 
192 מ"ר, מגרש 230 מ"ר, 

1,518,000 ש"ח,
058-7701677)26-29(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון ביונה גרין, 
דופלקס-גג, 120 מ"ר + 35 
_____________________________________________)27-27(מ"ר מרפסות, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג, 6 חד', בבנין חדש 

_____________________________________________)27-27(בן 3 שנים, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג, 5 חד' + גג 80 

_____________________________________________)27-27(מ"ר, 03-9301122

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת גג, 6 חד', מרפסת + גג 

אופציה ליחידת דיור,
050-6925400)27-27(_____________________________________________

 בפיקא, דירת גג, 1+4, 
מעלית שבת, חניה, מרווחת. 

_____________________________________________)27-27(052-2948691, נטלי

 אנגלו-סכסון יוסף-נקר, 6 
חד' ששודרגה ל- 5 חד', גדולה 

_____________________________________________)27-27(ומרווחת, 03-9301122

 אנגלו-סכסון באויערבך 
המבוקש, 5 חד', מרפסת ו- 2 

_____________________________________________)27-27(חניות, 03-9301122

 אנגלו סכסון בפנחס-חגין, 
1311 מ"ר + מרפסת- 5

סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)27-27(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בנקש, 6 
חד', 137 מ"ר + מרפסת 13 
מ"ר, תקרה בגובה 3 מטר! 

03-9301122)27-27(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון, 4 חדרים 
בביל"ו, 125 מ"ר, מעלית 

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)27-27(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מעלית ומרפסת סוכה,
03-9301122)27-27(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דרית 4 חד', משופצת, מיקום 

פנטסטי, מומלץ,
050-6925400)27-27(_____________________________________________

 בההגנה, מצויינת 
להשקעה, 4 חד', קו' 3, 

משופצת, יש שוכרים. רי/מקס 
_____________________________________________)27-27(משה דסקל, 050-5926021

 אנגלו-סכסון, אחד-העם, 
3.5 חדרים, 80 מ"ר, משופצת 

_____________________________________________)27-27(באזור שקט, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט 

_____________________________________________)27-27(כולל נצרת וביוב, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בארלוזורוב, 
3 וחצי חד' 85 מ"ר משופצת! 

03-9301122)27-27(_____________________________________________

 ברחוב פרנקפורט, 3.5, 
80 מ"ר, קומה א', משופצת, 

1,340,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)27-27(אורי תיווך אדוארד

 בתשעים ושלוש 
המבוקש והיוקרתי, 3 

חדרים, 75 מ"ר, קומה 
ב', בבניין חדש + ממד + 
מעלית + חניה, מעוצבת 

ברמה גבוהה מאוד. 
"מקסימום"

052-2452820)27-27(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בעמשיב 
למהירי החלטה, דירת 2.5 

חד', מצויינת גם להשקעה, 
050-6925400)27-27(_____________________________________________

 שכונת כנען: 2 דירות 
להשקעה. אחת חדר 

וסלון ואחת 2 חד' וסלון. 
משופצות חלקית, פונות 

לנוף. מחיר מציאה: 
750,000 ש"ח. שניר,

052-2888181)27-27(_____________________________________________

 דוד אלעזר - גני הדר: 
)מציאה בבלעדיות(, 
דופלקס 4 חד', 86 

מ"ר, מרפסת, צמוד 
לבית הכנסת, אזור 

חרדי, מעולה להשקעה 
ומגורים, 610,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(שניר, 052-2888181

+5 חדרים
 שכונת כנען: פרטי, 

176 מ"ר, 5 חד', מפלס 
אחד, משופץ מודרני, 

גינה פרטית, כולל 
יח' דיור של 70 מ"ר, 

1,250,000 ש"ח )גמיש(. 
_____________________________________________)27-27(שניר, 052-2888181

 שכונת כנען, 5.5 חד', 
110 מ"ר, אזור חרדי, 

קומה נוחה, אזור מבוקש 
ושקט, 690,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(עומרי, 052-5413329

 לוחמי הגטאות, 3 
חד', 70 מ"ר, משופץ 

חדש, אזור מבוקש, חריד, 
600,000 ש"ח. שניר, 

052-2888181)27-27(_____________________________________________

קריית ביאליק

קריית מוצקין

 4 חד', 85 מ"ר, קומה 
2, משופצת, מחיר מציאה, 

מחיר 475,000 ש"ח. ניר דהן, 
050-2962666)27-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 3 חד', 65 מ"ר, בניין 

מרובע, מחיר הכי זול בשכונה 
למהירי החלטה, מחיר 
370,000 ש"ח. ניר דהן,

050-2962666)27-27(_____________________________________________

 רחוב הגליל, מחולקת 
ל- 2, קומה 1, משופצת ברמה 

גבוהה, מכניסה 3,500 ש"ח 
נטו, מחיר 670,000 ש"ח.

_____________________________________________)27-27(ניר דהן, 050-2962666

3-3.5 חדרים
 3 חד', 75 מ"ר, קומה 

3, חלוקה ל- 2, אזור מבוקש 
לשכירויות, מחיר 520,000 

_____________________________________________)27-27(ש"ח. ניר דהן, 050-2962666

 רחוב יוספטל, 4 חד', 80 
מ"ר, קומה 1, חלוק הל- 2, 

מחיר 680,000 ש"ח. ניר דהן, 
050-2962666)27-27(_____________________________________________

 )חדש מקבלן להשקעה 
זוגות צעירים(, 4 חדרים, 72 
מטר, מרפסת שמש, מחסן 

וחניה, צפי שכירות 3,800 
ש"ח, מחיר: 1,080,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(ניר דהן, 050-2962666

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 רחוב גושן, 2 חד', 35 

מ"ר, קומה 1, מרפסת שמש, 
מחיר 420,000 ש"ח. ניר דהן, 

050-2962666)27-27(_____________________________________________

שערי תקווה
 בית פרטי, 5 חד' בנוי, 

170 מ"ר, מגרש 280, 
2,000,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)27-27(אדוארד
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-47/17(_____________________________________________

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-04/18(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

1-1.5 חדרים

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

וקאנטרי( ק"ג, מרווחת 
ויפה, לדירה מחסן+חניה, 

6,200 ש"ח פינוי בסוף 
החודש, אפשרי לתקופה 

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

בני ברק

דירות 
להשכרה

 מציאה להשכרה 40 
מ', בר"ע ליד בי"כ של 

הרב שטרן, ק"ק, מתאים 
גם למשרד, 2,800 ש"ח, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

פתח תקווה

 מציאה! להשכרה 28 
מ', משרד מפואר, ק"א 

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

הרצאות, בהרב קוק ליד 
חברון, 2,500 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים  4 חד' גדולים, ליד נתן 
הנביא ק"ד, חזית + חניה 
בבן גוריון מול השלישות 

)שייך לב"ב( מיידי, 4,500 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר באזור תעשיה 
בבני-ברק, למשרד, 

חנות, מחסן ולכל מטרה. 
שרותים וחניה צמודים,

052-3087018)25-28(_____________________________________________

דופלקסים

וילות ובתים

השקעות

בני ברק

 דירת ארוח, ק"א, 
מפוארת, מאובזרת וממוזגת, 

באזור רח' סוקולוב, לזוג, 
052-7662345)18-30(_____________________________________________

 דירת 130 מ"ר מפוארת 
ומאובזרת היטב, ממוזגת, עד 

13 מיטות לשבתות ולתקופות 
_____________________________________________)19-27(קצרות, 050-7877492

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-20/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-27(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-24/18(לקייטרינג, 054-5747012

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)07-36(_____________________________________________

בית חורון

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-27/17(_____________________________________________

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-01/18(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-30(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, כשל"פ

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)09-43(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

_____________________________________________)02-40/17(מוזל מאוד, 053-4100529

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-24/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

ביריה

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
וקבוצות, 052-7632474

052-7633683)17-28(_____________________________________________

 "אחוזת אלטונא" מערות 
לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-19/18(וחצר, 052-7703470

 צימר, 2 חדרי שינה + 
סלון לזוגות עד 12 מיטות, 

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

מדהים, ממוזגת,
052-7655177)18-42(_____________________________________________

 וילה לשבתות ובין הזמנים, 
ממוזגת חצר גדולה + 

מתקנים, נוף למירון,
052-7655090)25-28(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

חדש בלנדא/חזון איש,
054-8466850)21-34(_____________________________________________

חנויות

 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר באזור תעשיה 
בבני-ברק, למשרד, 

חנות, מחסן ולכל מטרה. 
שרותים וחניה צמודים,

052-3087018)24-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 4 חד' בעובדיה 6 ליד 

מוהליבר, ק"א + מעלית + 
חניה פרטית, ממוזגת + יח' 
הורים + סוכה, 4,900 ש"ח, 

לל"ת, 050-9462145,
058-6371595)24-27(_____________________________________________

 3 חד' במנחם בגין, חדשה 
וממוזגת + סוכה, מיידי, 3,200 

ש"ח, להתקשר בין -13:00
054-7590321 ,22:00)24-27(_____________________________________________

 2 חדרים משופצים, 
ממוזגים עם מרפסת 60 מטר, 
לא מרוהט, רח' מינץ 4, 3,200 

_____________________________________________)24-27(ש"ח, 052-2723556, מיידי

 דירת 2 חד' משופצת 
כחדשה, ריהוט מלא, ברח' 

ירושלים, ק.כניסה, מיידי, 
052-7188368)24-27(_____________________________________________

 בנעם אלימלך, 2 חד' 
+ מטבח נפרד + סוכה, 

מרוהטת, מיידי, 2,500 ש"ח, 
050-4101553 ,03-5700880)24-27(_____________________________________________

 יחידת דיור, 1.5 חד', 
בסוקולוב, 35 מ"ר במצב 

שמור, רק 2,400 ש"ח,
050-6355883)24-27(_____________________________________________

 יחידת דיור מסודרת 
ומושקעת ליחיד, ריהוט מלא, 
ק.כניסה ברח' ירושלים, מיידי, 

052-7188368)24-27(_____________________________________________

 חדר ליחיד מרוהט 
קומפלט, בדירה עם שותף, 

ברח' ירושלים, ק.כניסה, מיידי, 
052-7188368)24-27(_____________________________________________

עמנואל

 למכירה פיצריה מצליחה 
_____________________________________________)24-27(בב"ב, לפרטים: 053-3310177

 למכירה עסק בתחום 
בגדי ילדות בב"ב, מוניטין 

10 שנים, קהל לקוחות 
גדול, אחוזי רווח גבוהים, 

מיקום אסטרטגי,
054-4399122)24-27(_____________________________________________

 מציאה להשקעה, קרקע, 
רווח מובטח, השקעה מצויינת, 

_____________________________________________)24-27(ללא סיכונים, 054-2321111

 להשכרה ברבי-עקיבא 
111, חנות 20 מ"ר + 8 מ"ר 

גלריה, פינוי מיידי,
050-8227125)24-27(_____________________________________________

 בעמי, 4.5 חדרים, 
משופצת וממוזגת + סוכה, 

_____________________________________________)25-28(058-5783835, לל"ת

 ביחזקאל, 3, חדשה 
ומושקעת, קומת קרקע לחצר, 

לטווח ארוך, 050-4119420, 
050-8676410)25-30(_____________________________________________

 יח"ד כחדשה, יפה 
ומרוהטת, בעיקר יחיד בהרב 

רוזובסקי, 1,750 ש"ח,
050-4113074)25-28(_____________________________________________

 באמרי חיים, חדר ליחיד 
או לפעילות שקטה, מרוהטת 

ממזוגת, לממושכת, מיידי, 
052-3632080)25-28(_____________________________________________

 בנעם אלימלך, לבודד/ת 
דירת חדר + אמבטיה, 

מרוהטת + מוצרי חשמל, 
מיידי, 03-5700880,

050-4101553)24-29(_____________________________________________

גני תקווה
 דירת גן, 5 חד' בגני 

תקווה, נוף סביון + 2 חניות, 
מחסן + רהיטים, בנוי - 160. 
גינה - 150, 054-3974254, 

054-3972920)25-28(_____________________________________________

מגדל העמק
 4 חד' מרווחת, בקריה 

החרדית, מקום נגיש לסוכה, 
מיידי, 1,950 ש"ח,

052-6233387)25-28(_____________________________________________

 הזדמנות אחרונה, 
זכות לדירה בשרון, שדה 

ורבורג, עולל עלויות בניה, 
388,000 ש"ח, חברת 

בניה ידועה,
050-5483322)25-32(_____________________________________________

 להשכרה בר"ג רח' 
סוקולוב, ק"ק, משופצת, 36 

מ"ר + 10 גלריה, לחנות, 
קליניקה, משרד, מכון יופי, 

_____________________________________________)25-28(וכד', 050-3720730

 להשכרה בפ.תקווה, 
משרדים, 180 מ"ר, מפוארים, 

בקרית מטלון, 60 ש"ח למטר, 
03-9232202 ,054-4888044)25-28(_____________________________________________

 וילה מפוארת וחדשה, 
בריכה ונדנדות, חוויה שלא 
תשכח, למשפחות גדולות, 

050-4146708)25-28(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-14/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-12/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-38(- "צימר דן" 058-7736573

בר יוחאי

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-51/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-30/17(_____________________________________________

 2 צימרים משפחתיים 
יפים, ממוזגים ומאובזרים + 
מרפסות, דשא וטרמפולינה, 

_____________________________________________)19-44/17(במרכז היישוב, 053-2552555

 וילה חדשה, ממוזג, 
מתאימה למשפחות גדולות, 

30 מיטות קרוב לרשב"י,
052-5207326)21-33(_____________________________________________

הר כנען
 בהר כנען עולה וילה 5 

חדרים, ממוזגת, בריכה + נוף, 
טרמפולינה, עד 12 נפשות, 

050-3327788)24-27(_____________________________________________

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

בגרנות הגליל, מרווחת + חצר 
גדולה, בריכה, מרפסות, נופים 
מרהיבים בקרבת אטרקציות. 

_____________________________________________)25-50(052-4015816, הראל.

פנטהאוזים ודירות גן

 2 יחידות דיור, 1.5 חד', 
מאובזרות, ממזוגות ומרוהטות 
ברבינו אשר, מיידי, 1,600 ש"ח 

_____________________________________________)26-29(כולל מים, 050-9734807

 יח"ד מרוהטת כחדשה, 
ממוזגת + מטבח, שקטה 

ליחיד/ה בגבורי ישראל,
050-6521476)26-27(_____________________________________________

 בטבריה, יח"ד 26 מ"ר 
+ אופ' רק 740,000. נדל"ן 

הקריה, 054-8472222,
050-3000121)26-27(_____________________________________________

 ברמב"ם, יח"ד 25 מטר, 
קומה ב', חדשה ומרוהטת, 

2,000 ש"ח, מאחרי ט' באב, 
052-6160852)26-28(_____________________________________________

 לזו"צ בז'בוטינסקי עורפית 
1.5 חד', מרוהטת קומפלט, 

2,300 ש"ח כולל ארנונה ומים, 
052-7158998)26-29(_____________________________________________

 3 חד' בעמנואל משופצת 
כחדש + 2 מרפסות + נוף 

מדהים, 1,450 ש"ח,
054-2300995)26-27(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)26-27ח(052-7396092

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-29ח(למבוגרת, 050-5952474

 להשכרה בית מאפה פעיל 
_____________________________________________)26-27(בב"ב, 050-7755442

 חנות, 32 מ"ר ברח' 
ירושלים/רבי עקיבא, 
חזית, כניסה מיידית, 

מפתח בתיווך אשכנזי, 
.03-5791770

_____________________________________________)26-27(ארי, 052-5554201

 להשכרה חנות 200 
מ"ר, בחזו"א/דסלר, 
חזית. תיווך אשכנזי,

.03-5791770
_____________________________________________)26-27(ארי, 052-5554201

 להשכרה משרד לעבודה 
שקטה )לנשים(, בק.הרצוג, 

ממוזג + שרותים,
054-8417851)26-27(_____________________________________________

 להשכרה חדר/משרד 
באיזור גן ורשא, 15 מ"ר + 

שירותים, מיידי, 052-6485090, 
050-5931436)26-27(_____________________________________________

תמורת אחוזים על מכירות

contact@konim.biz
050-2860217 | 02-9998291   

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

חיספין

חצור הגלילית

 דירת נופש גדולה לבין 
הזמנים בחיספין רמת הגולן, 
_____________________________________________)26-29(מחירים נוחים, 053-3398550

 בית קרקע, 2 חד', 
מטבח מאובזר, מזגנים + 

מרפסת גדולה, נוף מרהיב, 
052-8982353)26-33(_____________________________________________

 דירת גן מפוארת 
5 חד' בשד' רמז, 

חדשה מקבלן עם חצר 
6,800 ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ בנועם אלימלך, דירת 
גן עם גינה בק"א, 5 חד', 

משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 6,100 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742
03- 5797756)43-43(_____________________________________________

 שטחי מסחר 
ברחבי הארץ 

058-4154104

אלעד - שטח מסחרי 
כ-1500 מ“ר

ניתן לשלוח הודעה

בס“ד
 

להשכרה 

מגדל העמק 
 שטח כ-500 מ“ר

חיפה רח‘ האורן 
 כ-500 מ“ר | מתאים גם למשרד

בית שאן - כ-900 מ“ר
נתיבות - מבנה מסחרי

 כ-1000 מ“ר

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז( דירות 3 ו- 4 חד' 

מפוארות החל מ- 4,900 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 ביונה )רמת גן( בית 
פרטי, 6 חדרים, 160 

מ"ר, שמורה ומטופחת 
במפלס אחד + גג ענק 

פתוח על כל הדירה, 
ק"א, חזית, כניסה 

פרטית, מיידי, 10,000 
ש"ח. סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בניסנבוים, דירת 
גג, 4 חדרים, 3 + 1 

+ גג פתוח, משופצת 
ומטופחת, ק"ג + מעלית 

+ חניה, מיידי, 5,500 
ש"ח. סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בעמק יזרעל, 5 חדרים, 
כחדשה, קומה ג' עם מעלית, 

ריהוט חלקי, מזגן מרכזי, 
050-5588838)27-28(_____________________________________________

 בשיכון ג', בשמחוני, 
+5, ק"א, ענקית, מיידי. משה 

דסקל, רי/מקס,
050-5926021)27-27(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים דרך בן 
גוריון מול השלישית אזור דתי 

+ מעלית משופצת - מיידי, 
050-7207060)27-28(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 
ענקית, 4 חדרים + סוכה, 

מסודרת, 4 כ"א, ק"ג + 
מעלית + חניה, מיידי, 

5,500 ש"ח, גמיש. 
סלומון-נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 4 חדרים, ק"ב ב"זכרון 
מאיר" דופלקס + מרפסת 

גג + מיזוג + ריהוט, מיידית, 
המפתח ב"תיווך-אריה"

053-3172172)27-27(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, כ- 3 חד', 
מרוהטת וממוזגת, דוד"ש, 

לזו"צ, לממושכת,
054-8436990)27-28(_____________________________________________

 באברבנלאל, 3 חדרים, 
כ- 70 מ"ר, שמורה 

ומסודרת, 3,300.
'אפיקי-נדלן-בועז'
 ,050-41560080

054-8474843)27-27(_____________________________________________

 המכבים, 3 חדרים, קו' ג' 
מקרקע, 2,700 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד

 תיווך. להשכרה דירות 
2-3-4 חדרים, מיידי ב"ב ופ"כ, 
במחירים טובים לשוכרים עם 

צ'קים,
 ,052-2213344/03-5444815

_____________________________________________)27-27(דוד

 בבנימין אברהם, 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, משופצת חלקית, 
ממוזגת, 3,600. נדל"ן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)27-27(_____________________________________________

 חדש בשוק, במנחם בגין, 
קרוב למכון מור, 3 חד', קרקע 

+ אופציה לבניית 44 מ"ר, 
מיידי. רי/מקס משה דסקל, 

050-5926021)27-27(_____________________________________________

 3 חדרים ביצחק 
שדה, מוארת, משופצת, 

ממוזגת, 4,200,
052-7617711)27-27(_____________________________________________

 3 חדרים בחתם 
סופר, מוארת, מסודרת 
כחדשה, 4,200 ש"ח, 

052-7617711)27-27(_____________________________________________

 טרומפלדור, 2 חדרים, 
קומה ב', מרוהט חלקי, 2,650 

ש"ח. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד

 2.5 ח', משופצות, בנורוק, 
קומה ב' + דוד שמש, מטבח 
אמריקאי, אמבטיה מיידי, ללא 
_____________________________________________)27-30(ריהוט, 3,400, 054-8425580

 2.5 חדרים ברחוב 
עוזיאל, 2 חדרי שינה, 

מוארת וממזוגת, 2,900 
_____________________________________________)27-27(ש"ח, 052-7617711

 חדרים ביצחק שדה, 
מואר ומשופצת מהיסוד, 

3,500 ש"ח,
052-7617711)27-27(_____________________________________________

 דירת 105 חד', ק"ק, 
לזו"צ, שומר תו"מ באיזור 

_____________________________________________)27-28(צומת סירקין, 050-4119976

 הרצל, 1.5, קו' ב', עורפי, 
2,700 ש"ח, פינוי מיידי.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד

 בר אילן, 1.5, קומת 
קרקע, 2,800 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד

 במרכז בעלי מלאכה, 
יחידת דיור יפיפיה, מרוהטת 
ומאובזרת ברמה + גנרטור, 

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 להשכרה, יחידת 
דיור חדשה, מרוהטת 
וממוזגת, במוהליבר, 

2,750 ש"ח כולל ארנונה 
_____________________________________________)27-28(ומים, 052-4783640

נתיבות
 3 ח' בחזני, מסודרת, 

מטבח חדש, פינוי מיידי. רוזה, 
054-8454971)27-27(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת גן, 2.5 חד' עם גינה 

_____________________________________________)27-27(חמודה, 050-6925400

דופלקסים
 בן יהודה 155 מ"ר 

דירה בקומה ומיוחדת + גג 
2,500,000 ש"ח,

050-3528252)27-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בהדר גנים, 4.5 חד', 
עורפית, מזגנים, מרפסת 
שמש, יח' הורים, כניסה 

054-4346744 ,1.8.17)27-28(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בהרצל השקט, 3.5 חד', 
מרווחת, קומה 1 + מעלית, 

050-3528252)27-27(_____________________________________________

 בהדר גנים, 3 חד', ק'1 
_____________________________________________)27-27(ללא מעלית, 050-3528252

FOX  נדל"ן. בכפר 
אברהם, דירת 3 חד', 

משופצת, חדשה, כניסה 
_____________________________________________)27-27(מיידית, 050-6925400

צפת

 הגדוד השלישי )בית 
מדהים( 160 מ"ר, 5 חד', 
מפלס 1, כחדש, מושקע 

מאוד, גינה עם בריכה, 
ג'קוזי וכו', 4,800 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(שניר, 052-2888181

 רח' ירושלים המבוקש 
)קיימות 2 דירות(, 140 

מ"ר, 4 חד' ענקיים, 
יח' הורים, נוף לרשב"י, 
לאחר שיפוץ מהיסוד, 2 
משפחות בבניין, 4,500 

ש"ח. שניר,
052-2888181)27-27(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)27-28ח(052-7396092

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 
בב"ב, ללקוחות רציניים, 

פרסום ומכירה עלינו! שירות 
מהיר ללא עמלה,

 ,03-5444815 ,050-5765449
_____________________________________________)27-27(דוד

 למכירה בירושלים עסק 
של השכרת אופניים חשמליות 

מהבית עם ציוד כולל מספר 
_____________________________________________)27-28(העסק! 053-3142824

 להשכרה בירושלים 
חנות לכל מטרה, 40 

מטר כולל רישיון עסק 
באיזור רוממה )סמוך 

לשערי העיר(
050-4821883)27-28(_____________________________________________

 למכירה במרכז ר'-עקיבא 
חנות בפסג' 1,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27("אפיק-נכסים" 03-5791514

 ז'בוטינסקי באזור מגדלי 
שקל, 50 מ"ר, חזית, שירותים 
מוצמדים לחנות, 3,500 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד

 להשכרה חנות לאוכל 
פלאפל וכדו' ברחוב 
ירושלים קרוב לרבי 

עקיבא, 25 מ"ר + גלריה 
כול לכל הציוד, חזית, 

מיידי, 5,500 ש"ח. 
סלומון-נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
ב"ב, כ- 50 מ"ר, משופצת 

ויפה, מחסן 20 מ"ר,
054-4992952 ,054-4659772)27-28(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא, 
חנות כ- 10 מ"ר, ב- 1,800 

_____________________________________________)27-27(ש"ח, לפרטים: 054-8462882

 ב"ב רח' בורוכוב 
בהזדמנות, מחסן 400 מטר, 
כניסה נפרדת, חניה בפריקה, 

דלת רחבה, מקום שקט, 
053-2807550)27-28(_____________________________________________

 בב"ב, בגני טל, להשכרה 
משרד, 13 מ"ר, חדש, מושקע 

_____________________________________________)27-28(וממוזג, מיידי, 052-7605270

 חדר 23 מ"ר בגן ורשא 
ב"ב, מזגן, כולל ארנונה לא 

_____________________________________________)27-30(למגורים, 050-4123655

 בב"ב, בגני טל, להשכרה 
משרד, 13 מ"ר, חדש, מושקע 

_____________________________________________)27-28(וממוזג, מיידי, 052-7605270

 במרכז בעלי מלאכה, 
יחידת דיור יפיפיה, מרוהטת, 
ומאובזרת ברמה + גנרטור, 

לימים ולשבתות,
050-4195652)27-38(_____________________________________________

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

050-4133082 ,050-4133098)27-26/18(_____________________________________________

 יח' נופש יפיפה כולל 
בריכה גדולה וצנועה + 
חצר. "בחצור הגלילית" 

058-3223320)27-28(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)19-32(15 איש, 052-7164243

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות, למשך כל ימות 

השנה, לפרטים תקוה:
052-7149402)20-32(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת, 7 דקות 

מהכנרת ומהשטיבלאך, 
לשבתות, ימי חול,

,050-4121032
052-7606968
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-21/18(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

ולכנרת + חצר, ממוזגת 
_____________________________________________)23-34(ומאובזרת, 053-3125382

 דירה נופש בטבריה 
להשכרה לפי ימים במחיר 

_____________________________________________)24-27(מיוחד, 058-7797817

 בקרית שמואל, דירת 
נופש, 3 חד', מרוהטת, 

ממוזגת, נוף לכנרת, מיקום 
_____________________________________________)26-29(מרכזי. 052-7173469, יאיר

 דירת נופש, 4 חד', ק"ב, 
נקיה ומסודרת + נוף לכנרת, 

050-4145926)26-29(_____________________________________________

 דירת נופש חדש במרכז 
הקריה, 4 חד', נוף לכנרת, 

054-8475059)26-29(_____________________________________________

 דירת נופש ענקית 
וממוזגת, 4 חדרי שינה, ליד 
השטיבלעך, 5 דק' נסיעה 
_____________________________________________)26-27(מהכנרת. 052-7117313

 דירת נופש ענקית 
וממוזגת, 4 חדרי שינה, ליד 
השטיבלאך, 5 דק' נסיעה 
_____________________________________________)26-27(מהכנרת, 052-7117313

 בטבריה, דירת נופש 
מרוהטת וממוזגת לתקופת 
בין הזמנים, 04-6732424, 

050-3406353)27-28(_____________________________________________

 3 דירות נופש 1,3,4 חד' 
בקומה אחת, מחירים מיוחדים  

לפני בין-הזמנים,
050-4147961)27-30(_____________________________________________

 4 חד', קרוב לרמב"ם, 
מסודרת מתאימה למשפחות 

גדולות, 12 מיטות, -052
054-3399930 ,7908214)27-30(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חדרים עם 
נוף פנורמי לכינרת, מאובזרת, 

ממוזגת. מרדכי,
050-9522022)27-30(_____________________________________________



י”א - י”ג בתמוז תשע”ז  5-7/7/2017  4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 

הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 053-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-38(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

צפון

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

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

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

_____________________________________________)25-24/18(מים מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-50/17(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-29(_____________________________________________

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

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

ערד

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)25-36(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/17(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-37/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-09/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

■ "אחוזת נועם" - 6 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

טויוטה

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)21-30(_____________________________________________

 נופש בערד, מבצע, 
300 ש"ח לזוג לשישי/שבת, 

אפשרות לקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

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

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-17/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, צמוד 
ללעלוב, 4 חד' עד 14 מיטות, 

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-16/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה
 "פנינת הכפר" - 

ארוח כפרי לזוגות 
ולמשפחות, בריכה 

מחוממת )ג'קוזי סאונה 
בהזמנה( מקווה לגברים 

וס"ת במקום, 
050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-34(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 

 ,052-8723705
050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה
 מבצע! דירת אירוח 

בהנריה, 300 ש"ח, ללילה לזוג, 
_____________________________________________)16-27(לפרטים: 050-4770782

מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

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

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-27(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)19-31(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 

055-9858585)19-41(_____________________________________________

 בעתיקה, 4 חד', ממזוגת 
מרפסות, נוף למירון,

053-3133173. 6 חד' קרקע 
+ חצר, יפה וממוזגת,

052-7154585)19-31(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/18(קבוצות, 058-7506090

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

מיטות, 1,650 ש"ח ללילה, 
050-3804386)21-32(_____________________________________________

מירון

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה, מהודרים, מאווזרים 

ברמה גבוהה, ג'קוזי ומפרסת, 
052-2840299)21-28(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-24/18(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-24/18(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

למבוגרים. עמינדב לוין,
052-7655660)21-33(_____________________________________________

 מבנה חדש- 
לשבתות חתן, שמחות 

ושבתות נופש כולל בית 
כנסת מפואר, בית 

מדרש, 2 אולמות, 2 
מטבחים, 48 חדרי 

שינה, חנייה וחצרות, 
 058-3232627

30-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-38/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 סוויטות מפוארות
רק 10 דקות מטבריה !!! עם 

ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 
_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

 וילה מקסימה בגליל 
בריכה גדולה, ג'קוזי, נוף 

_____________________________________________)24-27(מדהים ושקט, 052-2816785

 "נופש בצפת" להשכרה 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 
לבן הזמנים, מחירים נוחים, 
_____________________________________________)24-33(לפרטים: 050-4250702, גדי

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון, אהובה, 
050-6582939)24-35(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, מבצע בין הזמנים, 

700 ש"ח במקום 1,000 ליום, 
למזמינים שבוע שלם

_____________________________________________)24-06/18(מ-י"ד-כ"א אב, 052-7623725

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

ממוזגת וכן צימרים לזוגות, 
052-7679018 ,052-7687778)24-35(_____________________________________________

 בחד-נס צימר מפנק + 
ג'קוזי + נוף לכנרת + קרוב 

לביה"כ ואטרקציות. אבי, 
054-4623705)24-35(_____________________________________________

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-51/17(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

 בבית ישראל, 3 חד', 
מטופחת, מרווחת וממוזגת, 
לשבתות ותקופות קצרות, 

לחרדים בלבד,
054-8431078/6)25-36(_____________________________________________

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)25-28(מדהים, 052-7170576

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי, 
סאונה, בית כנסת, מקווה, 

מתאים לחרדים,
058-3242225)25-34(_____________________________________________

 בס"ד, נופש במעלות, 
דירה לבין הזמנים, נוף מהמם, 

_____________________________________________)25-28(לפרטים: 050-4295536, אבי

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף נפרד, גדול 

ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בתי 
_____________________________________________)25-50(כנסת, 052-6460451

 דירת נופש בצפת, קרקע, 
2 קומות עד 14 איש, גינה, 

מתקנים, ממוזגת.
_____________________________________________)25-28(054-2468261, אשר

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)25-36(_____________________________________________

 וילה 7 חד' ממוזגת + 
מתקנים לילדים, בריכה, צמוד 

לבית-כנסת ולסופר,
053-2827371)25-28(_____________________________________________

 3 צימרים בצפת על 
צלע ההר, נוף מדהים 

כולל בריכה.
_____________________________________________)25-28(053-5264272, אהרון

 מתחם יחידות ארוח 
סטודיו, מקום מרכזי, 

שקט ויפה + חצר, קרוב 
_____________________________________________)25-28(לעתיקה, 053-2303846

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

04-6987450 054-5989347)25-24/18(_____________________________________________

 להזמנות:
 Sales@nofeshbateva.com
nofeshbateva.com04-826-7854 

 בקמפוס ישנם:
 מגרשי ספורט

 בתי כנסת
 מרחבים ומדשאות    אודיטוריום מפואר חדרי אוכל

רחבי ידיים  

מותאם למוסדות, 
 

סמינרים ומחנות קיץ

ניתן להזמין לינה בלבד

 פסטורליקמפוס 
בנתניה

לאירוח קבוצות
 

 החל מ-200 עד 400 אורחים

יבניאל

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

_____________________________________________)42-43/17(נוחים! 050-8818678

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

מחוממת ומוצנעת + 
ג'קוזי ענק, מאובזר + 
נוף, בקרבת ביהכנ"ס, 

לזוגות בלבד, 
052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 מבצע ענק!!! רק 270 
ש"ח!!! צימר יפיפה במיקום 

הכי טוב ביבניאל,
050-4102275)25-36(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ובקיץ לקבוצות - מנגל, בריכה 
גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

052-3594875 ,052-3540874)17-32(_____________________________________________

 2 דירות אירוח, חדשות, 
יפיפיות, עד 10 מיטות, כל 

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 להשכרה לשבתות 
ולתקופות קצרות, דירה גדולה, 

ממוזגת, מטופחת ומאבזרת, 
15 מיטות, 050-4171148, 

02-6421987)26-29(_____________________________________________

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

זוג + 4, צנוע, נוף מדהים 
_____________________________________________)26-33(וביהכנ"ס, 050-4989295

 בעתיקה בכיכר המגינים, 
דירות אירוח חדשות ומפוארות 

למשפחות ולזוגות + בריכה 
_____________________________________________)26-27(לילדים, 052-7642459

 לנופשים בצפון וילה 
למשפחות בצפת וצימרים 

בקרית שמונה, לפרטים:
052-2357579)26-29(_____________________________________________

 3 צימרים בצפת, על 
צלע ההר, נוף מדהים 

כולל בריכה
_____________________________________________)26-29(053-5264272 אהרון

 צימר חדש וממוזג, 
לזוג, בעיר העתיקה של 

צפת, מיקום מעולה, 
מומלץ!!!

052-7153475)26-29(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

רומנטים לזוגות, בריכה 
מחוממת מוצנעת, 
ג'קוזי ענק + נוף, 

ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-23/18(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים 

ומפוארים בטבריה + 
ג'קוזי, מחומם + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, 

במחירי השקה!!
052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

 2 דירות גדולות, ממוזגות 
ומאווזרות ב-ק"ש עם חצר 

פרטית! קרוב לטיילת,
052-7130111)17-37(_____________________________________________

 צימר ממוזג + מרפסת, 
ביבניאל, קרוב לציון הצדיק, 70 

מ"ר, 053-3141397,
053-3185495)27-30(_____________________________________________

 דירת גן, משופצת, 4 
ח', ממוזגת + גינה ובריכה 
גדולה, אזור דתי נוף מרהיב 

לגליל, 052-4008100 מהשעה 
054-8420561 ,15:00)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה, בית קרקע, 
5 חד', נקיה וממוזגת, נוף 
ומרפסת גדולה וכן צימרים 

_____________________________________________)27-30(לזוגות, 04-6991856

 3 יחידות נופש במרכז 
העיר, 1 למשפחה ו- 2 לזוגות, 

לתקופת בין הזמנים,
050-7958795)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה! מגוון דירות 
מדהיות במיקומים נוחים! לכל 

המשפחה! 055-6604969, 
_____________________________________________)27-29(שירן

 קוטג' יפיפה, 2.5 חד', 
בהר כנען, מודרני ונקי + חצר 

פרטית במקום שקט,
052-4892546)27-30(_____________________________________________

 להשכרה דירות נופש 
על בסיס יומי, כולל 
בריכה. ניסים ביתן,

052-7888915)27-27(_____________________________________________

 4 חד' ביפה נוף, קרוב 
לעתיקה, מסודרת, לשבתות 

וימים, 052-7908214,
054-3399930)27-30(_____________________________________________

 מספר דירות נופש 
מדהימות עם נוף, מרפסת 

_____________________________________________)27-30(חצר, 058-3229944

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-43(_____________________________________________

פיג’ו

 טיוטה 2008 אוטומטית, 
יד שניה, שמורה במצב 

מכני וחיצוני, מעולה, הדגם 
החסכוני, טסט לשנה!!! 

27,000 ש"ח, גמיש,
055-2346293)27-27(_____________________________________________

 פיז'ו רק 116,000 ק"מ 
308 8.2009 אוטומט, שמורה 

ומטופלת במצב חדש + 
תוספות, 19,500 ש"ח,

052-6918692)27-27(_____________________________________________

 "יוסף הובלות" בכל חלקי 
הארץ, יש אפרות לעמסה 

_____________________________________________)27-30(עצמאית, 052-4864117

 הובלות קטנות 
ובנוניות, אפשרות 

לפריטים בודדים, הנחה 
_____________________________________________)27-30(לאברכים, 052-4227714

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

התקנת דלתות
 ברוך המתקין - מתקין 

דלתות פנים, מכירה והתקנה 
כל סוגי הדלתות, דלתות 

פנים/אקורדיון/פלדלת.
050-6391562

_____________________________________________)27-30(יעוץ ללא תשלום

 מתארגנת קבוצה 
ללימודי אנגלית על ידי 

"מכון גייט" במחיר מוזל 
_____________________________________________)27-28(מאוד, 052-7159293

לימוד אנגלית
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יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-04/18(_____________________________________________

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-32(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

יד שניה 
קונים

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

08-9278574 / 052-6779004
בהשגחת הבד“צ העדה החרדית

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור, 
050-4175368, אפשר להשאיר 

_____________________________________________)25-26ח(הודעה

 דרושה מכונת תפריה 
_____________________________________________)25-26ח(בתרומה, 052-7396092

 לנצרך דרוש תפילין 
)ספרדי( בדחיפות )של נפטר 

_____________________________________________)25-26ח(וכדו'(, לפרטים: 052-7625767

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)25-26ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
"מונטובאגי" במצב טוב במחיר 

_____________________________________________)25-26ח(סמלי, 052-7171872

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)25-26ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)25-26ח(תורה, 054-8432271

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש

 "האחים ירושלמי" - 
שרותי צביעת דירות בגימור 

ובאיכות מעולה, פוליש 
מתנה, 050-4101236 )באזור 

_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

סת”ם

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-16/18(_____________________________________________

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

2 ב- 165 ש"ח עד שמרוצים! 
052-7105645)21-33(_____________________________________________

רפואה משלימה
 מוצרים לשלמות הבית 
מכל המינים לגברים ונשים, 

_____________________________________________)24-27(יעוץ חינם, 054-8518428

 שידוכי: "כל האמת", 
בהדרכת ר' שמואל בן עטר, 

_____________________________________________)24-27(ליווי אישי, 050-6398690

 כל סוגי השיפוצים, 
פנים וחוץ, איטום, חדרי 

מדרגות, צבע
החל מ- 1,500 ש"ח,

050-3143261)24-27(_____________________________________________

שיפוצים

 "שידוכים לבחורי ישיבה" 
עם רקע רפואי לשם שמים, 
למגזר החרדי והדתי וכן פרק 

שני, לנשים בלבד
052-7163442)25-32(_____________________________________________

אבידות

 נמצא חלק של עגלת 
_____________________________________________)25-26ח(בוגבו בגאולה, 052-7163960

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבדה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)25-26ח(1-599-500-003

 נמצא כרטיס זכרון 
למצלמה בפארק ב"ב, בפסח 
_____________________________________________)25-26ח(לפני שנתיים, 052-7171872

 אבדה מצלמת איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור, נרתיק 

תכלת, באוטובוס/בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו,

_____________________________________________)25-26ח(052-7145526

 נמצא לפני כחודש, שעון 
יד לגבר/בחור באזור השומר, 

_____________________________________________)25-26ח(קוקה קולה, 052-7168623

 נמצאה חליפה חדשה בקו 
33, היוצא מהר נוף לבית וגן, 
ביום חמישי בסביבות 23:00, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7627628

 נמצאו תפילין בירושלים + 
סידור עם השם עזרא ח.ברוך, 

_____________________________________________)25-26ח(נא לפנות: 02-6769875

 נאבדה מזוודה כחולה 
באוטובוס קו 350 מאשדוד 

לבני-ברק במוצאי שבת,
_____________________________________________)25-26ח(050-4187773

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

להזמנות שרי:
050-4171813)26-29(_____________________________________________

 עבודות צבע ושפכטל 
במחירים מוזלים בבני-ברק 

_____________________________________________)26-29(והסביבה, 052-2920921

 אבד לפני חצי שנה ארנק 
ובו סכום גדול באזור שיכון 

ג' בבני-ברק, 054-8436056, 
_____________________________________________)26-27ח(03-6767360

 אבד לפני חצי שנה צרור 
מפתחות החשוב מאוד לבעליו 

באיזור שיכון ג' בבני-ברק, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8436056, 03-6767360

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)26-27ח(1-599-500-003

 אבד צמיד זהב בי"ז סיוון, 
כנראה באזור עזרא,

_____________________________________________)26-27ח(053-4108048

 נמצאה טבעת כסף 
בשבת הגדול ברחוב חזו"א, 

_____________________________________________)26-27ח(ב"ב, 050-7400577

 לפני כחודש נמצא שעון 
ברח' עמוס ירושלים, ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים,
_____________________________________________)26-27ח(058-3229696

 נמצא סכום כסף לפני 
פסח באיזור עזרא ב"ב,

_____________________________________________)26-27ח(053-3123681

 אבדה מצלמה בקו 450 
מטבריה לצפת או באזור 
מדרחוב צפת, ביום שישי 

_____________________________________________)26-27ח(פרשת קורח 053-3110372

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)26-27ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)26-27ח(בתרומה, 054-8432271

 אם המקסר קנווד שלכם 
התקלקל נשמח לקבל את 

_____________________________________________)26-27ח(החלקים, 052-7614782

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)26-27ח(תורה, 054-8432271

 דרוש לנזקקים, מיטה 
נפתחת לב' מיטות, עמודון 

_____________________________________________)26-27ח(לספרים, 054-8410655

 דרוש למסירה ארון 
)שיתאים לספרים( בכל מצב 

_____________________________________________)26-27ח(שהוא, 053-3126053

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)26-27ח(בתרומה, 052-7396092

 מזגן חלון 1 כ"ס ב- 500 
+ מזגן 1.5 ב- 500 של 

אלקטרה, מתאים לסוכה, 
_____________________________________________)26-29(לאברכים, 052-2530036

 HP מחשב נייד 10 אינץ 
כולל תוכנות +  מטען ותיק, 

כחדש, 450 ש"ח,
054-2423785)26-27(_____________________________________________

 מחשב מיני נייד, מצב 
מעולה, 400 ש"ח,

053-3120620)26-26(_____________________________________________

 מחשב נייד + תוכנות 
במצב מעולה, רק ב- 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טלפון: 052-3281503

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

 מחשב נייח DELL מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-2421622

 בפ"ת: מקרר נורמנדה 
חדש + אחריות עקב קניית 
מקרר יותר גדול, צבע לבן, 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 03-9307308

 מסך 24", ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

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

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 ,850V דיסק השחזה חדש 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 300 ש"ח, 054-4273857

 רמקולים ענקיים, 300 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

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

 תנור חדש, 40X60, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר עמוד חדיש, 50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 תנור אפיה מדגם בוש 
)BOSCH( נירוסטה תא 

אחד, כחדש, 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)26-27ח(052-8905416

 מחשב נייד + תוכנות 
- במצב טוב, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(טלפון: 052-4054469

 מקרר 500 ליטר אמקור, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 052-7674767

 ,J 430 פקס חדש ברדר 
דיו, דפים, 400 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 מסך מחשב דק, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 ,DVD מסך דק למכשיר 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 80 ש"ח, 052-7658245

 מסך עבה רגיל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
3 שנים בשימוש, חב' 

אלקטרה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מערכות רמקולים 
למחשב לוגיטק, צליל מעולה - 

_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח, טל': 050-2897977

 מדיח כלים קינג גדול, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

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

 פרוז'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנגל חשמלי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(חדש, 054-4273857

 מחבת ווק, 50 ש"ח, חדש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

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

 תמי 4, 200 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מקרר משרדי חב' וריפול, 
4 מדפים + מגירה, מצב 

מעולה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
7 קילו, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-5823874

 אופניים חשמליות, לא 
כולל סוללה ומטען, דרוש 

תיקון, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-5823874

 מקפיא 5 מגירות, שנתיים 
בשימוש, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-5823874

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-7432035

 תנור אפיה + כיריים, 
450 ש"ח, כחדש, ירושלים, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצוין, 450 ש"ח, מסך 
_____________________________________________)26-27ח(דק, 200 ש"ח, 053-3346080

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 תנור גז במצב מעולה, 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, טל': 054-7245911

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 מסך מחשב דק, 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-7938941

 מסך דק למחשב PC ב- 
150 ש"ח, 22 אינץ,

_____________________________________________)26-27ח(050-4119140

 רמקול קריוקי חדש 
באריזה נקנה ב- 800 ש"ח, רק 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 054-8404243

 מכונת כביסה קריסטל, 
מצב מצוין, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7676402

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3595314

 כיריים גז זכוכית, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

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

 מפזר חום לאמבטיה, 50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מאוורר טורבו 20", 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שואב אבק חדיש, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מכשיר פקס 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(HP, טל': 052-7156347

 תנור חימום מסתובב, 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7156347

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת ללא 

צלעות, 400 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

 תנור בילד אין לבן - 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7156347

 סדין חימום, חדש, 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7156347

 אורגנית איכותית 
מתקפלת, מגומי, 85 ש"ח 
)במקום 150 ש"ח(, )ב"ב(, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8589574 בערב

 מצלמת קנון איכותית, 
מס' דגם 175 + נרתיק 395 
ש"ח )ב"ב(, 054-8589574 

_____________________________________________)26-27ח(בערב

 מכשיר עיסוי על בטריות, 
חדש מהאריזה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8480077

 הזדמנות! מייבש כביסה 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום, 

J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-5705546

 מצנם, 30 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מיקסר כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 מקרר אמקור 500 ליטר, 
300 ש"ח במצב עובד,

03-6749806)26-27(_____________________________________________

אוצרות חיים: 03-6880091, 050-3131740

מלון רויאל אין טבריה
ספא, בריכה, וארוחות מפנקות בשפע ישראלי

בתאריכים 6-10.8.17 י"ד-י"ח אב
מוצרים העדה החרדית, בשרים הרב מחפוד, משגיח צמוד מטעמנו

בס"ד

טיול במפלי
רמת הגולן

מופע סטנדת עם
שלומי לניאדו

יום כיף
בלונה גל

מופע טלפתיה
וקוסמויות

שייט
קייקים

הקרקס
האפריקאי

מתנפחים

מופע מוסיקלי סוחף
על סיפור ירושלים

הפעלות ופרסים
לילדים

הופעות עם:

ועוד הפתעות...

בריכה מקורה בשעות נפרדות

אייל טויטו
ותזמורתו

בהשתתפות:
רגן

הרב מרדכי איפ

ן נון
הרב עמוס ב הרב שחר לוי

הנופש המושלם לכל המשפחה
100% פינוק
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החלה ההרשמה לראש השנה 

במלון המצודה צפת

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/17(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

שרותי נקיון
 שרותי נקיון ברמה גבוהה 

למוסדות ופרטיים, מעל 
20 שנות ותקן, איכות ללא 

_____________________________________________)25-28(פשרות. חיים, 052-5225756

דיקור | נר הופי 
מקצועית ומוסמכת 
תומכת לידה ומטפלת

   אסתר: 052-2229968

בלבדלנשים
עם ועולמו 6 )בית עופר(
23 שנות ותק 

 נמצא סוודר ילדה בגן 93 
בב"ב, לפני מספר חודשים, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7130020

 אבד בב"ב לפני פסח 
שקית ובו מעיל אישה + 

_____________________________________________)27-28ח(סוללה, 050-4156603

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון, צבע אפור, נרתיק 

תכלת, באוטובוס/בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו המוצא 

_____________________________________________)27-28ח(יפנה, 052-7145526

 לפני כחודשיים נמצא 
באזור קוקה קולה שעון יד 

_____________________________________________)27-28ח(לגבר, 052-7168623

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)27-28ח(בתרומה, 054-8432271

 לארגון חסד דרוש 
בדחיפות רכב בתרומה או 
בתשלום סמלי וכן מחשב 

_____________________________________________)27-28ח(עובד, 052-7178414

 מעוניינים לקנות אופני 
BMX במצב מצוין, מספר 20 

_____________________________________________)27-28ח(לילד, 054-8452062

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)27-28ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)27-28ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)27-28ח(בתרומה, 052-7396092

 מעוניין לקנות מכתב 
בחתימת הרבי מלובאויטש 

אור הרב וואזנר, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(050-4158682

 דרוש למסירה פקס לר"מ 
בישיבה, באין מענה להשאיר 

_____________________________________________)27-28ח(הודעה, 052-7617303

 מחשב נייד IBM לנובו 
15 אינץ' לשימוש ביתי/משרדי 

+ DVD, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-3534670

 תנור, תמי 4, מכונת 
_____________________________________________)27-30(תפירה, 052-4227714

 שעון חכם עם טלפון 
מוסיקה שעון מעורר ועוד 

פונקציות רבות, 170 ש"ח, 
054-8461535)27-28(_____________________________________________

 מקרר אמקור ב- 300 
ש"ח - לאברכים ישיבות, 

052-2530036)26-29(_____________________________________________

 פלטה חשמלית גדולה, 
ל- 6 סירים במצ בטוב מאוד 

_____________________________________________)26-27(בבני-ברק, 054-9985503

 מכונת קפה תוצרת 
NESCAFE, חדשה באריזה, 

חם/קר - 300 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 מכונת כביסה במצב 
מעולה, 350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 פלטה חשמלית גדולה 
ל- 6 סירים, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(054-9985503

 תנור בילד אין, צבע לבן, 
_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח, 052-7156347

 מחשב נייד של חברת 
LG מצב חדש ללא תקלה, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח, 052-5918474

 רדיאטור דלונגי 12 צלעות, 
כחדש, ב- 350 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(054-8471042

 מכונת כביסה 
ELELTROLUX, במצב 

טוב, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-8471042

 מכונת כביסה 
ZANUSSI כחדשה, ב- 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8471042

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

מעודכנות, 280 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(052-7637380

 ברה"ע למכירה מקלדת 
אלחוטית באריזה + עכבר 

 1800X דגם RAPOO חברת
_____________________________________________)27-28ח(ב- 100 ש"ח, 052-7966786

 מנגל חשמלי כחדש, נקנה 
ברפאלי, 60 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)27-28ח(050-4169094

 מקרר "אלקטרה" לזוג 
צעיר, גובה 1.45, רוחב 55, 

עומק 58, )פ"ת(, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 בהזדמנות!!! מכונת 
תפירה מרדיקיס )חשמלית( 

עובדת בפ"ת, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 נגן ספורט סאן דיסק, 
שמור ביותר, 150 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)27-28ח(טל': 052-7109249

 מכשיר שחמט מגע, חדש, 
3 חודשי אחריות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(במקום 120, 03-6182130

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מזגן חלון אלקטרה 
ג'וניור, עובד מצוין, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(בהזדמנות, 054-9033098

 מחשב נייח יד שניה, מצב 
_____________________________________________)27-28ח(טוב, 400 ש"ח, 052-7611936

 מיקרוגל דיגיטלי 
"קריסטל" 23 ליטר, כחדשה, 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 02-5820147

 רדיאטור 12 צלעות, 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור 9 צלעות, 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור 7 צלעות, 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 כ הזדמנות! מייבש 
כביסה מצוין, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(טלפון: 052-3073826

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-7432035

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, 
ב- 40 במקום 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-4196197

 רדיו דיסק מקורי הדש 
מפורק מרכב מאזדה 3, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח, 054-8412903

 ארון לנעליים, 2 קומות. 
מאוורר רצפתי, גדול במצב 

טוב, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)27-28ח(03-9307308

 מכשיר להכנת שווארמה 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-3537660

 מחשב נייד 15 אינץ 
במצב מצויין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7611936

 נטסטיק למחשב תומך 
כל הרשתות, 170 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7611936

ריהוט
 שני איכותי - ריהוט יד 

שניה קרוב לחדש שולחנות, 
מיטות משולשות ועוד, 

מ- 20:00-23:00, בתאום, 
054-8415779)21-28(_____________________________________________

 ארון 1.80X75X50, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 054-4273857

 כסאות החל מ- 10 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

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

 מיטה מתקפלת, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

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

 שולחן פלסטיק מתקפל, 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 054-4273857

 ספריה לילדים, 250 ש"ח, 
ירושלים, חדשה,
_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח, כחדשה, ירושלים, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 כסא משרדי אורטופדי גב 
גבוה/נמוך, לבית/למשרד, 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 050-4119140

 פינת אוכל במצב טוב 
מאוד + 6 כסאות מרופדים 
מעץ בוק - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-5494443

 2 שולחנות אוכל נפתחים 
במצב מצוין כל אחד, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצ 
במצוין, גובה 90 ס"מ, 531.18 

X ס"מ + 2 מגירות, 450 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4919299

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדביץ אדום, 65 ש"ח 

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

 שידת מגירות צרה עץ, 
_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח, 052-7130020

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה במחיר מצחיק, 500 

ש"ח, 054-4359093,
_____________________________________________)26-27ח(052-6321169

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות, שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

 שידה מגירות גודל 
120/60 ס"מ 7 מגירות, מעץ 
אגוז שמור מאוד ויפה, כחדש, 
_____________________________________________)26-27ח(400 ש"ח. נייד, 052-8905416

 ארון כתר 2 מטר כחדש - 
6 מדפים, 150 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(053-3156349

 קומודה לחדר הורים 
מפוארת ומיוחדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7156347

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים( 

מתקפל, מידות 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות, שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-8460913

 ספה לסלון, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(073-7404717

 מזרון קפיצים במצב טוב 
901.90X בבית-שמש, 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8446370

 ספה 2 מושבים, 240 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד, 052-5737813

 ספה עור צבע קרם 
שמנת, מצב מצוין, על רגליים, 

_____________________________________________)27-28ח(460 ש"ח, 052-5737813

 מזרון אורטופדי במצב 
טוב, 901.90X בירושלים, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8446370

 6 כסאות עץ + ריפוד, 
כחדשים, 480 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7110768

 8 או 6 כסאות חדשים, 
צבע ונגה, מרופדים, כמה 

חודשים בשימוש אפשרות גם 
לשולחן, בהזדמנות, כמו כן 

ספות 2-3 מעור אמיתי וכורסא 
הנקה/נדנדה במצב מצוין, 

052-4227714)27-30(_____________________________________________

 2.5X2.4 ארון ספרים 
סנדוויץ חזק, מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(ב"ב, 054-8449669

 ארון לנעליים, 2 קומות. 
מאוורר רצפתי, גדול במצב 

טוב, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)27-28ח(03-9307308

 כסא נח "שושנה" עם 
ריפוד מתכת, חדשה, 350 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 02-5820147

 מעמד מעץ לתליית 
בגדים וכובעים, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 בסיסים מעץ למיטה, 
חדש חדש, 250 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)27-28ח(בבני-ברק, 052-7168623

60X90- שולחן עץ מלא 
45 במצב סופר מעולה, 150 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 מיטה מתקפלת עם 
סלוטים עץ + מזרון 10 ס"מ 

נוח, לא היתה בשימוש, חדשה 
בנילון, 200 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-4076070

 כסא תלמיד חדש - 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 8 כיסאות עתיקים לאחר 
פולייטור ורידוד, חדש כל כסא, 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 052-4076070

 2 שולחנות אוכל נפתחים 
במצ במצוין, כל אחד 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצב 
531.18X ,מצוין, גבוה 90 ס"מ
מטר + 2 מגירות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(054-4919299

 ארונית, 
164.5X38.5X61.5, צבע 

כחול, מגירה, 2 דלתות 
כחולות ומדף אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(054-7972972, אלי

 שידה חום כהה בגובה 
מטר, 300 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)27-28ח(058-3250432

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110
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כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

 עצרת תפילה וישועה 
במערת התנא הקדוש 
"חוני המעגל" זיע"א 
שמתקיימת בכל יום 

רביעי ע"י אברכים רבנים 
ותשב"ר של הישיבה, 

להזכרת שמות על הציון 
במערה חייגו:
055-9657650)26-29(_____________________________________________

 משחה לריפואי קמטי 
עור, חורים ופצעים, מיוחד, 

_____________________________________________)25-26ח(בירושלים, 200, 058-3216830

 קסדה לאופנוע, 100, 
מנעול לאופניים + קד 40 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(חדש מי-ם, 058-3216830

 חדש מנעול שרשרת 
לאופנועים, קשה לפריצה 

וארוך, 150 ש"ח מי-ם,
_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 למסירה לגמ"ח פרטי 
תרופות וכדורים שונים,

052-7658245 להתקשר עד 
_____________________________________________)25-26ח(14:00, 052-7658245

 כסא אחורי לאופנים לילד, 
_____________________________________________)25-26ח(רק 170 ש"ח, 052-7603864

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)25-26ח(054-8303057

 נעלי שבת עור לגברי, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8303051

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8303051

 עגילים זהב חישוק, יפות, 
מעוצבות, חדש, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-2461758

 אופני כושר במצב חדש, 
250 ש"ח, 052-4076070, 

_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 עצי נוי לגינה, 100-450 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)25-26ח(054-8412903

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(03-9074725, 054-8412903

 זוג נעלי רוקפורט לגבר 
בצבע חום כהה, מידה 44, 

חדשות, 130 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-7692405

 אבקת פדיאשור וניל, 
400 גרם, חדש בקופסא, 

סגורה - 30 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(054-8495953

 תוכי מסוג דררה, לא 
מאולף, ב- 90 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, טל': 052-7663092

 שואב אבק. סלקל. כסא 
רכב. מזוודה. מזרון יחיד, כל 

אחד 70 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 מצעים זוגיים מהממים, 
 ,1.60X200 ,בז'/מוקה, סטאן

_____________________________________________)25-26ח(ב- 200 ש"ח, 050-4146777

 חלוק סרפן של אורדמן, 
יפיפה, במידה 1, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4146777

 נעליים אפורות עם 
שרוכים, לבחורות, מידה 36, 
מהממות, באריזה, 60 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-4146777

 2 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, במחיר 

_____________________________________________)19-26(מוזל, 054-4584974 ב"ב

תינוקות

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, מצב מצוין, י-ם, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 054-2633790

 ספריה לחדר ילדים, 
מצוינת, 200 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7156347

 מיטה יהודית + מזרון 
איכותי, 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7156347

 ארון 3 דלתות מעץ מלא, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 052-7156347

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגליים(, מתקפל, מידות 
79X59, ב- 130 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 4 כסאות עץ, ריפוד בד, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 054-5705546

 עגלת תינוק ג'רקו, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 לול מתקפל לבית חזק 
מברז בצבע אדום כחדש, 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 כסא בטיחות לילדים לרכב 
במצב מצוין - 170 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)26-27ח(02-6561606, 050-2897977

 כסא אוכל לתינוק - ד"ר 
בייבי, מעץ מלא, חזק, בצבע 

טבעי, 60 ש"ח, טל':
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 סל-קל, 100 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8432271

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-7716364

 עגלת תינוק עם אמבטיה 
וטיולון, מצב מצוין, 450 ש"ח, 

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

 טיולון "פרגו" מצב מעולה, 
בני-ברק, 160 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 סל קל איזופיקס לרכב, 
שמור, 130 ש"ח, בגבעתיים,   

_____________________________________________)26-27ח(054-3000929

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון לעגלת בוגבו 
B בז' כחדש ממש, ב- 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון לעגלת בוגבו 
B בז' כחדש ממש, ב- 190 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! רצועות קשירה 
 B חגורה( לעגלת בוגבו(

כחדש, ב- 50 ש"ח בלבד!! 
_____________________________________________)26-27ח(בב"ב, 054-8455030

 עגלת תינוק איזי בייבי, 
צבע שחור, כחדשה, 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 050-4110991

 מיטת תינוק כחדשה, 
צבע שמנת, 350 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-4110991

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4", ב- 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3595314

 מיטת תינוק כחדשה, 
לבנה, רק 290 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 לול כחדש, מתקפל, רק 
150 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 לול מפלסטיק במצב טוב 
מאוד + מזרון, חדש בניילון - 

250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)26-27ח(054-5494443

 לול גדול מעץ, רק 270 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, פלאפון: 050-9089110

 עגלת תאומים, 350 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7396092

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תינוק כחדשה! 
צבע כתום + אפור, איטלקית, 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 052-3073826

 כסא תינוק להרכבה על 
אופניים במצב מעולה, 100 

ש"ח, בבני-ברק,
_____________________________________________)26-27ח(054-9985503

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

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

 טלפון קומברה אלחוטי + 
מזכירה אוטומטית כחדש, 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-6389446

 טלפון סמסונג ומטען, 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-2421622

 פלאפון סליידר מאושר של 
חברת סמסונג במצב מצוין, ב- 

_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-7119593

 פאלפון c2 במצב מצוין, 
ב- 250 ש"ח, תומך כשר,

_____________________________________________)26-27ח(052-7600088

 פלאפון איכותי - 2 סימים 
+ פנס אחורי, ומגן - 70 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח()ב"ב(, 054-8589574 בערב

 חדש!!! שירות מזהה 
שיחה חסויה, רק 19.90 
ש"ח לחודש בהתחייבות 

_____________________________________________)26-27(לשנה, 052-7100896

 אופניים - תיקון-השכרה-
מכירה-קניה-החלפה, מגוון 

חלקים ואביזרים בב"ב, 
054-9985503)26-29(_____________________________________________

 בריכה פיברגרלס )קשוחה( 
מתאים לגנים וקיטנות, ב- 500 

_____________________________________________)26-29(ש"ח, 052-2530036

 גגון אלומיניום כמו למונית, 
_____________________________________________)26-29(500 ש"ח, 052-2530036

 שעון גברי סיטיזן סולרי 
טטניום, 1,000 במקום 3,000, 

053-3120620)26-26(_____________________________________________

 אופניים 29", שיפוך מלא, 
קרבון, חדשות, 9,000 ש"ח 

במקום 26,000 ש"ח, גמיש, 
053-3120620)26-26(_____________________________________________

 שואב אבק רגל, מיועד 
לשטיחים, במצב מצוין, 100 
ש"ח, 054-8527470 בשעות 

_____________________________________________)26-26(הערב

 מעמד מדפים מפלסטיק, 
ב- 100 ש"ח, 054-8527470 

_____________________________________________)26-27ח(בשעות הערב

 מכשיר סודה קלאב כולל 
בקבוק חדש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8527470 בשעות הערב

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שטיח צמר - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

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

 אופניים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

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

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

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

 טלית כחדשה, תמני, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 צידנית ענק כחדשה, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סקטים וסקט בורד, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תג תורה מפורשה, 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 סידורים, תורת אבות, 25 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנשא אופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מסור מקיטה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 גיטרה קלסית, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(כחדשה, 054-4273857

 קטלן יתושים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 סיר חשמלי אידוי, בישול, 
חדש באריזה, סך 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(טלפון: 054-4220065 רשל"צ

 אופני הילוכים )חברת 
פנתר( במצב ממש חדש 

במחיר 430, גמיש, לגילאי - 
 ,054-8436056 ,12-13-14

_____________________________________________)26-27ח(03-6767360

 זוג תוכים קוואקר 
מאולפים, בהזדמנות, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 02-5370452

 ספרי קריאה )סיפורי 
צדיקים וסיפורי תנ"ך(, חדשים 
לגמרי וכמעט חדשים, 8 ש"ח 

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

 קומיקס גדול "הציר 
היהודי" חדש לגמרי, 40 ש"ח 

במקום 60 ש"ח, בב"ב,
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

 סולם 2 מ', חדש, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 כינור עבודת יד, חדש 
באריזה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8404243

 נעליים מוקסין + אבזם 
עור אמיתי, חדש, מידה 44, 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח, 054-8404243

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8454536

 שעון "מומנטוס" לגבר 
צבע זהב, 400 ש"ח נקנה ב- 

_____________________________________________)26-27ח(800 ש"ח, 054-8404243

 פאה באורך בינוני, מעורב, 
פוני צדדי, שחור, מצב מצוין 
כמו חדש, 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7167525 )י-ם(

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(052-2421622

 תיק גב out door כתום/
חום, 5 תאים, ריפוד ברצועות 

ובגב, לנשיאה רכה - 40 ש"ח,  
_____________________________________________)26-27ח(טל': 050-2897977

 זוג תוכונים + כלוב + 
מזון, ב- 100 ש"ח, טל':
_____________________________________________)26-27ח(03-5709465 )אחה"צ(

 שתי נברשות מקריסטל 
יפיפיות + נורות, 300 ש"ח כל 

_____________________________________________)26-27ח(אחת, 054-8460913

 כלוב אוגרים כולל כל 
האביזרים, 150 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

 מנורות תליה 3 יחידות 
לסלון או חדר שינה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-8905416

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 מכשיר לסלט סלייסטר, 
_____________________________________________)26-27ח(חדש, 70 ש"ח, 052-7156347

 10X70 משקפת גדולה 
BINOKUL חדשה, ב- 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד, 054-8445520

 נברשת לסלון, חדשה, 
יפיפיה מקריסטל, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-5925787

 72.5X1.10 חלון אלומניום 
ס"מ במצב טוב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(לפרטים: 052-7185586

 שמלת תחרה אפרסק, 
מידה 46, 500 ש"ח כחדשה, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8460621

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

45 ש"ח לכל הארבע, בב"ב, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

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

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית, החל 

_____________________________________________)26-27ח(מ- 50 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה אופניים 
24" טורנדו כחול/אפור, ב- 

_____________________________________________)26-27ח(390 ש"ח, 052-7966786

 נברשת קריסטלים יפייפיה 
כחדשה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-4110991

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42 שחור/זהב, 

_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 050-4131038

 גמרות במחיר מוזל,
_____________________________________________)26-27ח(050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 058-3289108

 קופסא של כובע 
מפלסטיק, חדש! 50 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8480077

 בגד אלגנטי לשמחות 
לנשים, מידה 46, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-9742004

 שעוני יד לנשים במצב 
טוב - 20 ש"ח, טל':

_____________________________________________)26-27ח(050-9742004

 תיק של laborsa תיק 
סמינר במצב חדש, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(03-6168168

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלה + אופנים תלת אופן 
כחדש, 200 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 משחק אוקי גדול, כחדש, 
מיוחד, 200 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 מגבעת )אברכים( חדשה 
בקופסה, 400 ש"ח, לאחר 

_____________________________________________)26-27ח(הנחות, 053-3150575

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

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

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני + אנגלית, נסיון בניהול, 

במשרה בכירה בעסק/
עמותה/שרות ציבורי!

_____________________________________________)26-27ח(050-4160390

 מעוניין לטפל בקשישים 
בביתם אם אפשרות לינה, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7122279

 ארונית 
164.5X38.5X61.5, צבע 

כחול, מגירה, 2 דלתות 
כחולות ומדף אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(אלי, 054-7972972

 ספה לסלון, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(073-7404717

 ספה מעור אמיתי, 3 
מקומות, צבע חום, 459 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8436125

 עמודון ספרים עץ מלא, 
דלתות למטה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(03-5782763, 054-8592040

 מיטה ליחיד + מזרון 200, 
מיטה נפתחת - 300, בשיכון 

_____________________________________________)26-27ח(ה', טל': 050-8737224

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 מיטת נוער נפתחת 
לשניים במצב חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(053-3156349

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8460913
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 לול לתינוק + מזרון, מעץ, 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 052-7156347

 בב"ב מיטת תינוק 
כחדשה, צבע שמנת, 350 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-4110991

 עגלת תינוק איזי בייבי, 
צבע שחור, כחדשה, 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-4110911

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה במצב מעולה, 200 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-5206337

 mamas&papas טיולון 
במצב מצוין, מזרון וכיסוי גשם 
מקוריים, בירושלים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7690696

 מציאה! טיולון תאומים 
צ'יקו, חדש באריזה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד, 052-7655616

 אמבטיה לתינוק כולל 
מעמד רגליים, חדשה, 130 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7648061

 עגלה בצבע בורדו כחדשה, 
כולל טיולון וכיסוי גשם, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7648061

 סל-קל, 80 ש"ח, -054
_____________________________________________)27-28ח(8432271

 עגלת תאומים במצב 
מצוין "בייבי גוגר" - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תינוק איטלקית 
)אמבטיה וטיולון( צבע כתום 
+ אפור, 500 ש"ח, הזדמנות 

כחדשה! טלפון:
_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 מיטת תינוק כחדשה 
לבנה, רק 290 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 לול מעץ גדול, רק 270 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, פלאפון: 050-9089110

 לול כחדש מתקפל, רק 
150 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 תיק לעגלת תינוק, 
אפור עם רוכסנים אדומים 

gittabags, מצב חדש, הרבה 
תאים ושמירה על חום בקבוק, 

60 ש"ח בלבד, ב"ב,
054-8063853)27-30(_____________________________________________

 כסא אוכל לתינוק, מגש 
אדום, יפה ונחמד, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 מיטת תינוק לבנה + ירוק 
פיסטוק, כחדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 עגלה עם אמבטיה, 450 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח כמו חדש, 052-5737813

 טיולון פג, 210 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 עגלת תאומים ב- 500 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7396092

 מספר יפה
050-4193355, ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד!

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-2421622

 ספרי חשבון מתמטיקה 
לתיכון 1,2,3 כל חלק 10 

ש"ח, מצב מצוין.
_____________________________________________)27-30(054-9916837, י-ם

 ספר אנגלית לתיכון 
relative for example, ב- 

10 ש"ח בלבד, 054-9916837, 
_____________________________________________)27-30(י-ם

 חלונות ודלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)27-30(_____________________________________________

 סדור ע"מ ותהילים מעור 
אמית מילר חדש כל אחד, 
_____________________________________________)27-28(120 ש"ח, 054-8461535

 ב"ב. *מזגן אלקטרה 1 
כ"ס. *מזגן אלקטרה 1.5 כ"ס 
במצב מצוין. *גגוני אלומניום. 

*מזוודות לנסיעות. *מקרר ב - 
_____________________________________________)27-28(300 ש"ח, 052-2530036

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת. 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 הזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 נברשת קריסטליים 
יפייפיה כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-4110991

 שתי נברשות מקריסטל 
יפיפיות + נורות, 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(כ"א, 054-8460913

 אבקת פדיאשור ווניל 
400 גרם חדש בקופסא סגורה 

_____________________________________________)27-28ח(- 30 ש"ח, 054-8495953

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42, שחור-זהב, 

_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 050-4131038

 גלגל לאופני ילדים, 20 
ש"ח. צמיג לאופני ילדים, 20 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-5343924

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924 )ב"ב(

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924

 מסגרת משקפי ראיה, 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(050-4196197

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול עז, 120X74 ס"מ, 

_____________________________________________)27-28ח(50 ש"ח, 050-5206337

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(054-8412903

 אוכל לתוכים ולקנרים, 13 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8412903

 אופניים שני גלגלים לגילאי 
6-12, 150 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 משחק מטבח ילדים עם 
תנור וכיריים חשמליים, חדש 

ממש! ב- 70 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(052-7676486

 טלפון משחק ילדים, 
משמיע צלילים, חדש ממש! 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 30 ש"ח, 052-7676486

 מכשיר בריתה חדש 
בקופסא ללא המסנן, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7168623

 למסירה מחבת פסים + 
מכסה, כמעט חדש,

_____________________________________________)27-28ח(052-7168623

 בושם אסקייפ ופרשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(054-9784433

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)27-28ח(180 ש"ח, 052-7154392

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 058-4843223

 30 ספרי תנך הוצאת 
הרב קוק, 500 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5410551

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מבית 210X70, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(190 ש"ח, 052-7966786

 שעון יד לגבר חברת 
superdry חדש עם תאריך, 
חזק, איכותי, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-2461758

 משקפי שמש חברת 
אופטיקנה, חדשות, איכותי, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(80 ש"ח, 050-2461758

 עגילים זהב צמודות לאוזן, 
קטנות, חדש, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-2461758

 משקל BMI במחיר 
הפסד במחיר של 180 ש"ח, 
נקנה ב- 300 ש"ח עובד דרך 

אפליקציה, חדש באריזה, 
_____________________________________________)27-28ח(052-7116313

 תיק ענק מבד, מתקפל 
לפי הצורך, לנסיעות עם 

גלגלים, 120 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 תיקים לנסיעות וטיולים 
בין 50 ל- 70 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 מעמד לאורגן, מתכוון, 70 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 02-5820147

 עגלת שוק מתכת, ענק, 
ארבע גלגלים, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 שמיכת פוך אמיתי, יחיד, 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 02-5820147

 תוכי מסוג דררה, לא 
מאולף, ב- 90 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(בב"ב, טל': 052-7663092

 סט ספרים ילקוט יוסף, 
חדש, מהדורה ישנה,

_____________________________________________)27-28ח(052-7626004

 שעון חתנים יוקרתי מחבת 
MOVADO, ציפוי זהב, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 054-8464909

 הליכון עזר מתקפל ברמה 
איכותית במצב מצוין, גובה 

91 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, 150 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-4919299

 10 בתי מזוזות 
מעוצבות, ממעצב מפרספקס 

בפתח-תקווה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 2 עניבות יפות + 
חפתים, ב- 40 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(08-9491768

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

 משחק אוקי גדול כחדש, 
מיוחד, 200 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 עגלה + אופניים תלת 
אופן כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(פלאפון: 050-9089110

 נגן סאנדיסק מדגם ספורט 
כחדש במחיר מציאה1 120 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח גמיש, 052-7663263

 טלפון נוסטלגיה לחיצים 
_____________________________________________)27-28ח(זמיר, 30 ש"ח, 050-5206337

 זוג מזרוני אוויר מתנפחים 
לים כחדשים, 90 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת/לבן, 15 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח, 052-2421622

 מכונת מחיקה לסופר 
במציאה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7126790

 שובר של תו הזהב בשווי 
של 600 ש"ח, רקב - 450 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486

 גיטרה אקוסטית חדשה! 
בשווי 450 ש"ח, רב ב- 320 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486

 ארנבת קטנה וחמודה, 
ב- 40 ש"ח ניתן לרכוש גם 

את הכלוב, חדש ממש ב- 90 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486
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