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 10מילים  1,000,000קוראים

מזל

 באלוף שמחוני,
ק"ב 4.5 ,חד' 120 +
מ' ,משופץ ,חזית,
 ,2,200,000בלעדי תיווך
ש.מאירוביץ ,הרב קוק 23
ב"ב,03-5797756 ,
050-5308742
()04-04
_____________________________________________
 ברח' חנקין 4 ,חד',
ק" ,1חזית ,משופצת,
כ 100 -מ',1,850,000 ,
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ,
הרב קוק  23ב"ב,
,03-5797756
050-5308742
()04-04
_____________________________________________
 4 חדרים ברחוב יגאל
קומה א מידי למהירי
החלטה תיווך  BAיזמות
054-4980159
03-6138886
()04-04
_____________________________________________

וברכה 03-6162228





 4-4.5חדרים

 בבית שמש המתחרד
(הקודם זוכה) בדוד רזיאל
(צמוד לבר אילן) 4 ,חד',
ק"ג ,מרווחת 96 ,מ"ר כניסה
מיידית 1,200,000 ,ש"ח בלבד.
תיווך052-2604463 :
()04-04
_____________________________________________
 בבלעדיות בדוד רזיאל,
קומה ראשונה 4 ,חד' 95 ,מ"ר,
מושקעת מאוד 2 ,מטבחים
חדשים ,הכול חדש ,רק
 1,350,000ש"ח .תיווך ארץ
הצבי052-5253470 ,
()04-04
_____________________________________________

 באלוף הנצחון
(בהמשך לאלוף שמחוני)
בנין חדש בבניה ע"י קבלן
אמין ,דירות גן 3 ,חד',
 4חד' מפוארים ,החל
מ 1,600,000 -ש"ח כולל
חניה .ש .מאירוביץ הרב
קוק  23ב"ב,
,03-5797756
050-5308742
()02-02
_____________________________________________




דופלקסים

 בבר אילן ,דקה מהקריה,
דופלקס  6חד'  +מרפסת
 35מ"ר סגורה לחדר  +גג,
כולל  2יחידות הורים ,מטבח
חדש משודרג ,ניתנת לחלוקה
בקלות  +סוכה סגורה +
אופציות ,לל"ת052-7627623,
()01-04
_____________________________________________

 בבנין-חדש באהרון-דב,
פנטהאוז יוקרתי200 ,מ'.
תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000
()04-04
_____________________________________________
 בשיכון-ה' בבנין-חדש
פנטהאוז מפואר ,מעל 200
מ"ר .תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000
()04-04
_____________________________________________





בית שמש




 3-3.5חדרים

 3.5 ענקית משופצת
חדש ,בנין חרדי ברובע ו'
פינתית ,תמ"א לתוספת בניה
לעוד  37מ"ר054-8513551 ,
()04-04
_____________________________________________

 בלעדי! מציאה!
בחנה סנש ,דירת גן
ברביעייה 300 ,מ"ר4 ,
חדרים  +חצר ענקית +
 2יחידות דיור מושכרות,
כניסה פרטית ,משופצת
מהיסוד3,300,000 ,
ש"ח" .סלומון-נכסים-
והשקעות"
054-4290600
()04-04
_____________________________________________

 ברח' הנגב ,דירת  5חד'
ענקית ,חזית ,מעלית וחניה!
שווה לראות!! בבלעדיות.
נטלי סולו רוזנברג רימקס,
054-2171235
()04-04
_____________________________________________
 במרכז החרדי  5חדרים,
 120מטר  +מעלית  +חניה
 +מחסן 850,000 ,ש"ח .עו"ד
משאט054-9774444 ,
()04-04
_____________________________________________
 בטבריה ,ק"ב ,ללא3.5 ,
 בשטרסר ,דופלקס מחולק חד' ,ענקית (תוכנית מסודרת
 בבעש"ט-דופלקס 6 ,חד' ,ל 2 -דירות מטופחות ,קומה ל 1,900,000 ,)5 -ש"ח,
כ 160 -מ"ר ,משופצת ,ניתנת ג' ו-ד' 2,600,000 ,ש"ח .ללא 052-5244498
()03-04
_____________________________________________
תיווך 054-8408850 ,אחה"צ
(01-04ל)  ביגאל-אלון 5 ,חד',
לחלוקה.2,430,000 ,
 מציאה! באלישע
_____________________________________________
נדל"ן-הקריה050-3000121 ,
ענקית 115 ,מ"ר,
אזור חבקוק 4 ,חדרים,
()04-04
_____________________________________________
חדרים
5+
משופצת ויפה  +יחידת משופצת ברמה +
 ברב שך ,דופלקס  7חד'
 מינץ 140 ,מ"ר7 ,
( ,)4+3ק"ד  +מעלית +
הורים  +מרפסת סוכה  +מרפסת סוכה  +מעלית
חניה ,מצב מצוין ,חזית ,ניתנת חד' ,מושכרת 9,000
חניה ,לל"ת,
וחניה ,רק ב1,890,000 -
ש"ח ,גמיש .להב נכסים,
לחלוקה 2,850,000 ,ש"ח .לשנתיים ,חניה  +גג  1,950,000 +ש"ח,
א.פנחסי03-5799308 ,
( )04-04סוכה בטאבו 3 ,כ"א,
_____________________________________________ 050-4177750
054-4850066
_____________________________________________
()04-04
(_____________________________________________ )02-05
 בשיכון ג' ,דופלקס  7חד' 2,800,000 ,ש"ח.
 בהזדמנות!  6.5חד' ,ק  .בבן נריה בפרויקט
 160מ"ר ,מחולקת  3חד',
'אפיקי-נדלן-בועז'
הרצוג ,חדשה  +סוכה  4 +צמרת  4חד' ,משודרגת,
 80מ"ר  2 +יחידות על הגג058-3200078 ,
( )04-04מזגנים  +תוספות ,אפשרות קומה ראשונה ,חזית,
_____________________________________________
משופצת כחדשה ,חזית,
להחלפה לדירה יותר זולה,
 2,150,000 054-8402332ש"ח ,גמיש.
א.פנחסי,ק"ב  ,בלעדי! בחדש
 2,900,000ש"ח.
2,050,000ש"ח
_____________________________________________
( )48-05/18להב נכסים,
( )04-04בפדרמן 5 ,חד' ,מיידי,
03-5799308
_____________________________________________
050-4177750
חד'
5
משה
בקרית
מפתחות!
()04-04

_____________________________________________
דופלקס,
כץ,
 בפרדס
'אפיקי-נדלן-בועז'
חזית לגינה ,ק"ג +חניה  +מציאה! בראשונים
 4.5חד' ,ק"ג ,מצב מצוין,
050-4156080
( )04-04מחסן 2,500,000 ,ש"ח בבנין חדש 4 ,חדרים +
 1,450,000ש"ח* .בתל
_____________________________________________ גמיש .בלעדי תיווך ש.
מרפסת שמש  +סוכה
גיבורים 4 ,חד' 112 ,מ"ר ,ק"ב  בטבריה 5 ,חד' ,מחולקת,
מאירוביץ הרב קוק  + 23חניה בטאבו ,רק ב-
 +מעלית  +חניה ,חדשה  2,180,000 +ש"ח.
ב"ב 03-5797756
 1,820,000ש"ח .להב
מרפסת שמש1,800,000 ,
תיווך-ישוב-הארץ,
ש"ח .א.פנחסי03-5799308 ,
_____________________________________________ 052-7168090 ,03-8007000
_____________________________________________ נכסים050-4177750 ,
(050-5308742 )04-04
()04-04
(_____________________________________________ )04-04
(_____________________________________________ )39-39








 פנטהאוז בבניה  5חד'
עם אופציה לחלוקה מול
השטיבלעך של רובע ז'170 ,
מ"ר 1,740,000 ,ש"ח,
054-8413551
()04-04
_____________________________________________

 ברמבם-מימון ,ק"ג +
חתימות שכנים ,מטופחת,
חניה ,חזית 3 ,כ"א 90 ,מ"ר,
 .2,180,000תיווך-הנדלן,
050-4177419
()04-04
_____________________________________________
 בלעדי ,ברבי-יוסי ,ק"א,
חזית גדולה 110 ,מ"ר שמורה,
אופציה.1,875,000 ,
תיווך-הנדלן,
050-4177419
()04-04
_____________________________________________
 למבינים ,במימון-ביה"כ-
הגדול ,דירה ענקית160 ,
מ"ר ,חדשה ,מעלית ,אופציה
ליחדיות דיור .תיווך-הנדלן,
050-4177419
()04-04
_____________________________________________
 בנייה חדשה! בבית-יוסף,
דירת  3/4חד' יפות החל מ-
 1,550,000ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000
()04-04
_____________________________________________
 מציאה! באיזור-ויז'ניץ,
 130מ' מחולקת ל + 2 -גג
מוצמד בטאבו.
תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000
()04-04
_____________________________________________
 במרכז בבניה 4-5 ,חד',
מפרט עשיר ,קבלן אמין,
תוכניות במשרד .א.פנחסי,
03-5799308
()04-04
_____________________________________________
 בלעדי 100 ,מטר נטו
בנועם אלימלך ,קומה ד',
טאבו משותף  +מעלית,
 .1,500,000תיווך אלטרנטיב,
054-5500263
()04-04
_____________________________________________

 בקרית הרצוג5 ,
חדרים  +מרפסת  30מ'
 +יחידה  3חדרים230 ,
מ' ,מעלית ,מפוארת,
 .3,200,000מתחם
הנדלן050-4000640 ,
()04-04
_____________________________________________




מושכרת  5,900ש"ח.
אשדוד
'אפיקי-נדלן-בועז'
פנטהאוזים ודירות גן 058-3200078
()04-04
_____________________________________________

 יחודית! באזור לנדא
במיקום שקט! בבניה בבנין
בוטיק ,דירת-גן 4 ,יפהפיה,
לבד בקומה  +חצר פרטית.
"אפיק נכסים" 03-5791514
()04-04
_____________________________________________
 לל"ת ,בפנקס חדשה
מקבלן ,דירת גן 200 ,מ"ר,
כניסה פרטית  +חצר  +חניה,
 2,900,000ש"ח,
055-6781335
()04-04
_____________________________________________

 באזור גורדון ,5 ,חדשה,
יפהפיה ,ק"ב ,חזית  +מעלית
 +י.הורים ,מיידי! 2,480,000
ש"ח" .אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514
()04-04
_____________________________________________
 לל"ת ,בפנקס בניין חדש,
 6חד' 135 ,מ"ר  +חניה,
055-6781335 ,2,900,000
()04-04
_____________________________________________

 בבן-זכאי 4 ,חד',
משופצת ,חזית2,000,000 ,
ש"ח .תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000
()04-04
_____________________________________________
 בחיי-טייב 4 ,חד' ,כ100 -
מ"ר ,קומה ג'  +מעלית +
חניה.1,800,000 ,
נדל"ן-הקריה050-3000121 ,
()04-04
_____________________________________________
 בברטנורא 4.5 ,חד',
 104מ"ר  +סוכה ,קומה
ב' ,כחדשה.2,150,000 ,
נדל"ן-הקריה,050-3000121 ,
 4-4.5חדרים
052-7673622
()04-04
_____________________________________________
ברח'
 לל"ת בגמר בניה
 בסוקולוב 4 ,חד' ,כ100 -
השניים ,פ"כ ,ק"ד ,חזית4 ,
מ"ר  +מרפסת גדולה ניתנת
חד' 85 ,מ"ר,1,700,000 ,
לחלוקה.1,990,000 ,
055-6781335
( )04-04נדל"ן-הקריה050-3000121 ,
_____________________________________________
()04-04
_____________________________________________
 בלעדי דוב הוז4 ,
חדרים  ,באזור העיריה 4.5 ,חד',
קומה א' ,עורפי 3 ,כיוונים,
 100מ"ר  +אופציה בגג בטון
חניה רשומה ,פינוי
אוגוסטש"ח( .גג פרטי בטאבו) ,ק"ג +
 ,2018מחיר 1,800,000
 050-5750880מעלית ,משופצת ,נוף פתוח.
,077-2050410
א.פנחסי03-5799308 ,
()04-04
_____________________________________________
אורי תיווך אדוארד
()04-04
_____________________________________________
 באזור סוקולוב ,מרכזי
 לל"ת ,בגמר
בניה 4ברח' ושקט 4 ,חד' 100 ,מ"ר +
השניים פ"כ ,ק"ה ,כ-
 ,1,650,000מעטפת  30מ"ר ,ק"א ,חזית,
חדרים 76 ,מ"ר,
 3כ"א .א.פנחסי03-5799308 ,
()04-04
_____________________________________________
055-6781335
()04-04
_____________________________________________











054-9422194
(" )04-04אפיק נכסים" ,03-5791514
_____________________________________________
 בבלעדיות "שחף נכסים" 053-3128884
בעליון 3 ,חד',
מרווחת ש"ח  ,דב גרונר ,להשקעה,
ומושקעת1,320,000 ,
ק"ק 60 ,מ"ר  +יח"ד,
גמיש052-5752500 ,
_____________________________________________
( )04-04אופציות כ 100 -מ"ר,

()04-04
_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

ראשונה2,920,000 ,
ש"ח ,בלעדי תיווך
ש.מאירוביץ ,הרב קוק 23
ב"ב,03-5797756 ,
050-5308742
()04-04
_____________________________________________
 באיזור פנקס (שקטה),
 5חד' ,מפוארת ביותר
 +סוכה  +חניה *בקרית
משה 5 ,חד'  +מעלית
 +חניה  +מרפסת שמש
כחדשה *"אלוני נכסים"
052-7610603
()04-04
_____________________________________________

 2,600,000ש"ח .בלעדי
ש.מאירוביץ ,הרב קוק 23
ב"ב,03-5797756 ,
050-5308742
()30-30
_____________________________________________
 בהזדמנות בבירנבוים
 5.5חד' מחולקת ל 3.5
חד' ול  2חד' מושכרת
ב 6,700 -ש"ח בק"ק
מוגבהת ,משופצות
כחדשות ,אפ' לטאבו
משותף1,900,000 ,
ש"ח גמיש ,בלעדי ,ש.
מאירוביץ הרב קוק 23
ב"ב 03-5797756
050-5308742
()24-24
_____________________________________________
 בר"ע הראשונים ,בנין
חדיש ,ק"ק דירת נכה,
מחולקת  3.5חד'2 +
חד' ,מושכרת ב2,800 -
ש"ח  2,400,000ש"ח,
משופצת ,בלעדי תיווך
ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742
()22-22
_____________________________________________

 אבוחצירה 4 ,חד',
ק"ד 93 ,מ"ר ,חזית,
מדהימה חבל על הזמן,
.1,580,000
'אפיקי-נדלן-בועז'
058-3200078
()04-04
_____________________________________________
 המכבים ,ק"ק4.5 ,
חד' 125 ,מ"ר 3 ,כ"א +
יח"ד מושכרת + 2,000
 70גינה ,ברמת סוויטה,
 2,750,000ש"ח.
'אפיקי-נדלן-בועז'
058-3200078
()04-04
_____________________________________________

תון

רפאל,052-8939050 ,
מ"ר עם מעלית פנימית,
03-9088872
()04-04
_____________________________________________
בני ברק
 6,500,000ש"ח .בלעדי
חדרים
3-3.5
 באזור מימון/רמב"ם 60 ,תיווך ש.מאירוביץ ,הרב
 בבלעדיות "שחף נכסים" מ"ר מחולקת לשתי יחידות קוק  23ב"ב,
,03-5797756
בבית וגן 3 ,חד'  2 +מרפסות ,משופצות ,ק"א (אופציה
בניין קטן ,אופ' להרחבה,
לפינוי-בינוי) 1,490,000 ,ש"ח050-5308742 .
()37-37
_____________________________________________

השילוני ,דירת-גג150 ,
מ"ר 3 ,חדרים 75 ,מ"ר
 2 +למעלה וגג ענק,
ק"ב-ואחרונה משופצת
כ'-מיידית2,290,000 ,
ש"ח ,גמיש" .סלומון-
נכסים-והשקעות"
052-7652801
()04-04
_____________________________________________
 בלעדי! באהרון
דב ,דירת גג 5 ,חדרי,
 160מ"ר 80 ,מ"ר
בכול קומה  +גג ענק
פתוח ,מושקעת
כחדשה מהיסוד ,חזית,
ק"ג  +חניה צמודה,
מותאמת לחלוקה
בקלות2,350,000 ,
ש"ח" .סלומון-נכסים-
והשקעות"
052-7652801
()04-04
_____________________________________________
 בלעדי בפנקס,
דופלקס  140מ"ר,
קומת קרקע ,וראשונה,
מעלית  +חצר +
חניה כפולה ,כניסה
פרטית2,650,000 ,
ש"ח" .סלומון-נכסים-
והשקעות"
052-7652801
()04-04
_____________________________________________

■ בהרב קוק השקט
קרוב לרח' חרל"פ ,בבנין
יפה ומתוחזק עם מעלית,
 4.5חד' ,מפוארת ,בק"4
חזית ,מעליה  2חד'
גדולים +מחסן+גג גדול,
חניה בטאבו3,000,000 ,
ש"ח בלעדי תיווך ש.
מאירוביץ הרב קוק 23
050- 5308742
03-5797756
()42-42
_____________________________________________
 ברח' בן דוד אזור
עוזיאל בק"ג  100מ',
משופץ ברמה גבוהה
ומעליה גג בנוי ,ניתן
לעשות טאבו משותף או
לחלק  2,800,000ש"ח.
תיווך ש .מאירוביץ רח'
הרב קוק  23ב"ב
03-5797756
050-5308742
()39-39
_____________________________________________
 במינץ 4.5 ,חד',
 106מ' ,משופצת,
ק" 1ומעליה 2 ,יחידות
המושכרות ב6,200 -
ש"ח 2,800,000 .בלעדי
ש.מאירוביץ ,הרב קוק 23
ב"ב,03-5797756 ,
050-5308742
()34-34
_____________________________________________
 במינץ 8 ,חד' ,ק"ד וגג
עם מעלית  +חניה ומחסן
גדול שאפשר לעשות
ממנה יחידה2,700,000 ,
ש"ח .בלעדי תיווך
ש.מאירוביץ ,הרב קוק
 23ב"ב,03-5797756 ,
050-5308742
()34-34
_____________________________________________




לכניסת הבית לקומה

 3-3.5חדרים

העליונה ליחד'
נפרדת  ,בבר אילן 3.5 ,חד' ,ק"א
מציאה! רק באלעד
 +מחסן ,משופצת מאוד,
נכסים רפאל,
 ,1,170,000גמיש .תיווך יעקב,
,052-8939050
054-4901948
()04-04
_____________________________________________
03-9088872
_____________________________________________
(  )04-04ברח' ביאליק 3 ,חד',
קומה שניה 860,000 ,ש"ח.
וילות ובתים
בהזדמנות! קוטג' מיוחד ,תיווך יעקב054-4901948 ,
()04-04
_____________________________________________

 3מפלסים  200מ"ר  +גינה  ,בהרצל מתחרד באבן3 ,
חד' ,קב' ,אופציה מייידת ל2 -
 200מ"ר ,סטנדרט גבוה!
חד' ,מושכרת 935,000 ,ש"ח.
למהירי החלטה:
,052-4834706
נכסים,
אדר
052-8935435
()02-05
(_____________________________________________ )03-07
_____________________________________________
 במעפילים מתחרד 3 ,חד',
דופלקסים
מסודרת ,אופציה ל 2 -חד',
פינוי בינוי 925,000 ,ש"ח .אדר
 ללא תיווך! דופלקס 5
נכסים ,052-4834706 ,רינה
חד' ,מושקע ומתוחזק,
()02-05
_____________________________________________
052-8330459
(01-04ל)  בקרן היסוד ,מתחרד3 ,
_____________________________________________
חד' ,קג' ,מסודרת ,פינוי בינוי,
 4-4.5חדרים
 950,000ש"ח .אדר נכסים,
 ,052-4834706רינה
()02-05
 בג'ברין מול היער,
_____________________________________________
 בבר אילן ,מתחרד3 ,
בבנין בוטיק ושקט4 ,
וילות ובתים
חד' ,קא'  +מרפסת גדולה,
סלון
חד' ,מטבח חדש,
מזגנים ,מסודרת ,כ 80 -מ"ר  ,בהזדמנות וילה מאוד
ארוך ,רק 1,520,000
נכסים,
אדר
ש"ח.
1,300,000
מפוארת ,חלומית ,בהר
גמיש ,רק באלעד נכסים  ,052-4834706רינה
_____________________________________________
( )02-05שלום 3 ,מפלסים400 ,






דירות
למכירה




 בחפציבה 4 ,חד'  2 +יח'
דיור 200 ,מ"ר בנוי  +חצר +
נוף ,כניסה פרטית2,300,000 ,
ש"ח054-8406303 ,
()03-06
_____________________________________________
 4 חד' אפשר לחלק ל2 -
אלעד
יחידות  +אופציה לבניית יחידה
נוספת  +מרפסת ענקית.
 חדשה בלעדית!
בנ.גאון המבוקש ,דירת  1,100,000תיווך יעקב,
054-4901948
()04-04
_____________________________________________
גג  3חד' ,משופצת
 בבן אליעזר 4 ,חד',
ומודרנית מהיסוד +
מרפסות  40מ' ,מדרגות משופצת מאוד.1,220,000 ,
תיווך יעקב054-4901948 ,
()04-04
מוכנות מתוך הבית וצמוד _____________________________________________

 מציאה! בטרפון  120מ"ר  בלוין דירת-גן 5 ,חד'140 ,
מחולקת ,משופצת 3 ,כ"א ,מ'  80 +מ' גינה2,800,000 ,
ש"ח .תיווך-ישוב-הארץ,
 1,950,000ש"ח.
052-7168090 ,03-8007000
תיווך-ישוב-הארץ,
()04-04
_____________________________________________
052-7168090 ,03-8007000
()04-04
_____________________________________________
דופלקסים
 ביהודה הנשיא ,קו'
 דירת קוטג'  188מטר,
ב' ואחרונה  +אופציה,
אופציה  130מ' ,ניתן לחלוקה
 1,650,000ש"ח.
לכמה יחידות בק.הרצוג,
תיווך-ישוב-הארץ,
050-5265899
052-7168090 ,03-8007000
()04-08
(_____________________________________________ )04-04
_____________________________________________
 במקובר 4 ,חד' 2 +
 באזור יהודה הנשיא/בן
יחידות ,חדשה3,500,000 ,
זכיא ,ד.גג6 ,ח'  +מרפסת,
ש"ח .תיווך-ישוב-הארץ,
ק"ג ,חזית 3 ,כ"א2,600,000 ,
052-7168090 ,03-8007000
( )04-04ש"ח" .אפיק נכסים"
_____________________________________________
03-5791514
()04-04
 בסוקולוב ,דירות  3/4חד'_____________________________________________ ,
חדשות החל מ  1,700,000 -באזור רמב"ם/ירושלים,
ש"ח .תיווך-ישוב-הארץ,
דופלקס מושקע 5 ,ענקית,
052-7168090 ,03-8007000
( )04-04יפהפיה 150 ,מ"ר ,ק"ב ,חזית,
_____________________________________________
 2,580,000ש"ח" .אפיק
 ברמב"ם 3 ,חד',
נכסים" 03-5791514
()04-04
משופצת ,ק"א,
_____________________________________________
* .1,380,000בשיכון-ג'  ,אזור מנחם ,ד.גג ,יפהפיה,
מושקעת מאוד!  5גדולה +
 4חד'  40 +מ' חצר,
" .2,500,000יאיר נדל"ן ,י.הורים  +מרפסות ,ק"ב,
( )04-04חזית 3,300,000 ,ש"ח.
052-7633978
_____________________________________________ "אפיק נכסים" 03-5791514
()04-04
_____________________________________________
 בשיכון ג' בתחילת בניה,
 באבן שפרוט! ענקית!
 3חד' 4 ,חד' 4.5 ,חד'4 ,
 +גינה + 5 ,גינה ,מפרט
מסודרת!  5חד' ,שני
עשיר ,קבלן אמין .א.פנחסי ,מפלסים  +גג מרוצף,
03-5799308
( 225 )04-04מ"ר2,250,000 ,
_____________________________________________
 ברשי חזית כ 65 -מ"ר ש"ח" .אביחי  -מתווכים"
סמוך לר' עקיבא ,מחולקת
03-5701010 8,000
()04-04
_____________________________________________
לעסק ודירה ,תשואה,
(02-05ל)  בלעדי! באחיה-
ש"ח050-5305219 ,
_____________________________________________

 בדניאל  ,30דופלקס
לאחר שיפוץ כללי ,מטבח
חדיש וגדול במיוחד 7 ,חדרים
 +מרפסת שירות ,חניה
מקורה ,שטח בנוי (ארנונה),
 180מ"ר  +גג צמוד  52 -מ"ר,
סלון  46מ"ר ויציאה למרפסת
שמש  64מ"ר ,זכות לתוספת
בניה ,מחיר  4,750,000ש"ח
לחילופין  4,500,000ש"ח +
היטל שהשבחה ומס שבח
דוד050-55-11-847 :
davidlei@netvision.net.il
()03-06
_____________________________________________
 דירת קוטג'  188מטר
אופציה  130מ' ניתן לחלוקה
לכמה יחידות בק .הרצוג.
050-5265899
()52-3/18
_____________________________________________
 בכהנמן/עזרא ,דופלקס
 5חד' גדולים ,ק"ד ללא3 ,
כ"א  +אופציה לבנית  3חד'
לפחות בצד ובגג2,750,000 ,
ש"ח050-4188333 ,
()02-05
_____________________________________________

 בעזרא/חזו"א  5חד'  160 ,בטבריה 5 ,חד' ,חזית  ,לל"ת בצירלסון 4 ,חד',
חזית  +יח"ד2,500,000 ,
מ' ,חדשה 2,500,000 ,ש"ח .ב 2 -מפלסים ,בק"א,
סלון ,מטבח ופינת אוכל גמיש! 055-6781335
תיווך-ישוב-הארץ,
()04-04
_____________________________________________
052-7168090 ,03-8007000
( )04-04גדולה .בק"ב 4 ,חדרים  4 חדרים בפרדס כץ ,חזית
_____________________________________________
 במהרש"ל  5חד' ,חדשה ,גדולים ,יש גם דלת כניסה לשלמה בן יוסף השקט ,קומה
מיידית 3 ,כ"א2,400,000 ,
ד' אפשרות לבניה על הגג,
נוספת לק"ב מחדר
ש"ח .תיווך-ישוב-הארץ,
מדרגות ,כולל חניה .תיווך בבלעדיות .נטלי סולו רוזנברג
052-7168090 ,03-8007000
( )04-04ש .מאירוביץ ,הרב קוק רימקס054-2171235 ,
()04-04
_____________________________________________
_____________________________________________
 בגני-גד 5 ,חד' ,כ,03-5797756 ,23 120 -
 בחי טייב  -בק.הרצוג,
050-5308742
מ"ר ,קומה-ג' ,מפוארת,
( 4 )50-50חדרים 90 ,מ"ר,
_____________________________________________
 2,170,000גמיש.
  ,050-3000121ביהושע ,בפרוייקט גן קומה ג' ,חזית פתוחה
נדל"ן-הקריה,
העיר 5 ,חד' ,חדשה  +מ + .מעלית וחניה +
052-7673622
()04-04
_____________________________________________
שמש וסוכה גדולה ,ק"ב ,א.הרחבה.
 בלעדי! באזור נחמיה,
"מקסימום-נדלן"
חזית 5,חזית לגן העיר ,כולל
חד' 110 ,מ"ר ,ק"ק,
052-2452820
2,950,000
וחניה,
מחסן
()04-04
_____________________________________________
 2,000,000ש"ח.
( )04-04גמיש .בלעדי תיווך ש.
 באזור דבורה הנביאה,
א.פנחסי03-5799308 ,
_____________________________________________
 4.5חדרים ,גדולה ,כ 140 -מ'
 בחזון איש אזור עזרא 5 ,מאירוביץ הרב קוק 23
 +אופציה להרחבה גדולה,
חד' 130 ,מ"ר ,ק"ג  +מעלית ב"ב 03-5797756
( .2,600,000 )09-43תיווך B.D.A
050-5308742
 +חניה  +מחסן  6מ"ר3 ,
_____________________________________________
פאלפון052-7175595 :
()04-04
_____________________________________________
כ"א ,מצב מעולה2,390,000 ,
נטו,
מ'
135
חד',
5

 מציאה בשלוש-השעות!!
ש"ח .א.פנחסי03-5799308 ,
_____________________________________________
( )04-04סלון ענק וחדרים גדולים 4.5 ,חד' ,ק"ב  -מעלית ענקית
 בדמשק אליעזר,
בקומה,
דירה
ללא,
ק"ב,
ומפוארת  +סוכה  +חניה +
דירה ענקית 210 ,מ',
 4כ"א ,מסודרת עם חניה מחסן ,רק  1,750,000ש"ח
ניתן לחלק ל 3 -יחידות
בטאבו באזור חתם סופר /בלעדי מ.כהן נכסים,
052-7684074
בהסכמת שכנים ,קומה הרב ישראל מסלנט,
()04-04
_____________________________________________

 2ח’  -י’ בשבט תשע”ח 24/1-26/1/2018

הלוח של הציבור החרדי/דתי  200,000עותקים בכל רחבי הארץ .טלפון03-6162228 :

 מציאה באלוף הנצחון  מציאה בברוט!!  2חד',
 בגולומב ,בבניה
 דירת  4חד' מרווחת
 2-2.5חדרים
 3-3.5חדרים
משופצת מהיסוד ,ק"ב +
מתקדמת 4 ,חד' ,חזית +
ומשופצת ברחוב
 גבול ר"ג 3 ,חד'70 ,רק   20בדמי-מפתח בזכרון מאיר,
ז'בוטינסקי  /בלעדי! בסמטת-
להרחבה,
משטח
מ"ר,
חניה ,קבלן אמין ,בנין בוטיק ,סוקולוב ,איזור שקט,
2ח' גדולה  +מרפסות ,ק"א,
אז"ר ,3.5 ,ק"ק 80 ,מ' ,מ' ,בק"ג עם מעלית
וכן  1,210,000ש"ח.
 2,250,000ש"ח .תיווך-הנדלן054-7275419 ,
 950,000ש"ח" .אפיק נכסים"
(01-04ל) מפוארת ,גינה ,מרוצפת יחידת דיור להשכרה 45
_____________________________________________
נכסים,
מ.כהן
050-4177419
03-5791514
_____________________________________________
()04-04
כולל
בק"א,
חד'
25
מ'
_____________________________________________
052-7684074
ברש"י/
הוזל
(  )04-04המחיר
מדהימה! 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________
4
באלישע,
בבלעדיות,

(  )04-04בסוקולוב 2 ,חד' ,כ50 -
ש"ח.
2,230,000
חניה
שפת אמת 4 ,חד' +
בועז' 054-8481204
חד' ,ק"ב ,חזית ,משופצת
_____________________________________________
( )04-04בלעדי תיווך ש.מאירוביץ  ,בגניחובסקי!  3חד' ,מ"ר ,קו' א' ,אפשרות הרחבה,
מ'
105
ענקית
סוכה
אופציה
חזית,
קא',
כליל ,סוכה גדולה,
כ 40 -מ"ר 1,400,000 ,ש"ח.
 למבינים,
בר"ע-טרפון ,הרב קוק  23ב"ב,
תיווך-הנדלן ,חניה ,מחיר משופץ ק"א עורפית,
להרחבה1,475,000 ,
050-5750880 ,077-2050410
גמיש.
 3.5חד' ,מפוארת במיוחד,
,03-5797756
גמיש,
ש"ח
1,900,000
ש"ח" .אביחי  -מתווכים" אורי תיווך אדוארד
050-4177419
נוף ,מעלית 1,680,000 ,גמיש.
()04-04
()04-04
_____________________________________________
_____________________________________________
050-5308742
בלעדי תיווך ש .מאירוביץ
_____________________________________________
(03-5701010 )04-04
(  )04-04בהבנים (בגבול-ר"ג) 2.5
 בהרב-לנדאו יהודה-
תיווך-הנדלן)04-04( 050-4177419 ,
_____________________________________________
הרב קוק  23ב"ב
_____________________________________________  בבניה! בחיים
חזית,
הנשיא 4 ,חד' ,ק"א,
חד' 72 ,מ"ר ,ק"ב חזיתית
+
ק"ק
חד',
3
במוהליבר,
לנדאו דירות  ברוט ,נדירה ,ק"ק,

רשיון ל 30 -מ"ר  +חצר 3 50חד 1,200,000 ,ש"ח.
03-5797756
מטופחת  +אופציה,
 3חד' 72 ,מ"ר ,שכירות (בפינוי-בינוי  -מקבלים 4
תיווך-ישוב-הארץ,
050-5308742
( )36-36מ"ר ,חזית לגינה,
חד')" .מקסימום-נדלן"
 2,100,000גמיש .תיווך-הנדלן_____________________________________________ ,
_____________________________________________  6,300הכסף ישר
052-3344721 ,03-8007000 .1,750,000
050-4177419
(  )04-04בבן זכאי קרוב לשד' תיווך-הנדלן050-4177419 ,
( )04-04לחשבון 'אפיקי-נדלן-בועז' 052-2452820
_____________________________________________
()04-04
()04-04
_____________________________________________
_____________________________________________
 בלעדי! בסוקולוב3.5 ,
בשפת-אמת,
 בלעדי
מעלית 058-3200078
חד',
3
כ-
בשך-חידא,
(  )04-04חייבת להימכר!! 2.5
95
דירת
גרשטנקורן

_____________________________________________
 60מ"ר ,ק"א ,חזית ,אופציה ,חד' ,חדשה ,חזיתית,
 בז'בוטינסקי 3.5 ,חד' ,חד' 58 ,מ"ר עם אופציות,
 4חדרים 100 ,מ"ר,
מ' לא משופצת ,קומת
ש"ח.
1,700,000
חניה,
+
קומה  ,2חזית ,רח' מוהליבר
משופצת-מהיסוד,
קרקע 1,750,000 ,ש"ח .מטופחת 1,530,000 ,גמיש .תיווך-ישוב-הארץ,
 052-7168090ק"ד 80 ,מ"ר  +אופציה שיכון א' המבוקש .נטלי סולו
תיווך ש .מאירוביץ הרב תיווך-הנדלן050-4177419 ,
()04-04
+
ק"ב ,חזית-סוכה
,03-8007000
_____________________________________________
מצוינים,
כ"א
חזית,
,60
()04-04
_____________________________________________
רוזנברג רימקס054-2171235 ,
()04-04
_____________________________________________
חניה 2,150,000 ,ש"ח ,קוק  23ב"ב   03-5797756מפוארת ומטופחת,
 1,350,000ש"ח.
 מציאה! ברמב"ם3 ,
 הזדמנות אחרונה!
( )52-52בר"ע-דובק ,נוף 3.5 ,חד',
גמיש" .סלומון-נכסים050-5308742 -
חד' ,קומה א' ,משופצת,
'תיווך-אפיקי-נדלן' ( )04-04בז'בוטינסקי 2 ,חד'
_____________________________________________ בנין-חדש ,כולל הכול ,מעלית 1,380,000 ,ש"ח.
והשקעות"
058-3200078
_____________________________________________
בקוק
חזית,
 4 חד'
מרווחים ומשופצים,
 .1,650,000תיווך-הנדלן,
תיווך-ישוב-הארץ,
052-7652801
()04-04
_____________________________________________
(  )04-04(052-7168090 ,03-8007000 )04-04רבי עקיבא ,ק"א3 ,
מרכזי ,ק"ג +מעלית,
050-4177419
מחולקת לשתי יחידות!
_____________________________________________
_____________________________________________ חד' גדולים 81 ,מ"ר,
 בברטנורא 4 ,חד' ,חדשה ,יפיפיה ,בנין חדיש+
מושכרות ב4,000 -
שך,
ברב
ח'
3
בלעדי,
3
בניסנבוים,
בלעדי!!


חזית 3 ,כ"א,
 2,100,000ש"ח .מחסן  28מ"ר מושכר,
חדרים 76 ,מ"ר ,חדשה עורף 1,300,000 ,ש"ח .תיווך אופציה לחלוקה ,מחיר ש"ח! רק 1,185,000
תיווך-ישוב-הארץ,
'אפיקי-נדלן-בועז'
שמאי.
גמיש
ש"ח
2,300,000
ש"ח ,הקודם זוכה!
אלטרנטיב054-5500263 ,
052-7168090 ,03-8007000
לקראת סיום בניה,
_____________________________________________
(058-3200078 )04-04
_____________________________________________
( )04-04מאד054-8410041 .
_____________________________________________ "אביחי  -מתווכים"
()04-04
_____________________________________________
 בלעדי בנויפלד3 ,ח',
(52-04/18ל) ק"ג ,חזית  +מעלית
 בבנין חדש באנילביץ,
03-5701010
3
בלעדי,
בדוב-הוז
()04-04

_____________________________________________
מסודרת ,חזית.1,350,000 ,
ליד
בהירדן
חד'
4
1,650,000
חניה,
+
דירת  4חד' ,אחרונה,

חזית,
ק"א,
75מ',
חד',
 ירד המחיר!!! בחלוצים,
תיווך אלטרנטיב,
עם
ק"ק
שך,
הרב
רח'
תיווך-ישוב-
 2,180,000ש"ח.
"סלומון-נכסים-
ש"ח.
 2.5חד' 64 ,מ"ר ,קומה-ב'
( 1,380,000 )04-04גמיש!
054-5500263
הארץ,
_____________________________________________
נוסף,
לחדר
בניה
אישור
והשקעות"
ואחרונה.1,290,000 ,
'אפיקי-נדלן-בועז'
052-3344721 ,03-8007000
להימכר!!!
חייבת

תיווך
ש"ח.
1,750,000
()04-04
_____________________________________________
054-4290600
050-3000121
נדל"ן-הקריה,
()04-04
( )04-04בפדרמן 3.5 ,חד' ,כ 80 -מ"ר 054-8481204
_____________________________________________
(_____________________________________________ )04-04
_____________________________________________
ש.מאירוביץ ,הרב קוק 23
 בשמעיה/הלוחמים
 בסוקולוב 2 ,חד',
 בהרצוג 3.5 ,חדרים ,בתהליכי טאבו1,000,000 ,
 בבנימין-אברהם3.5 ,
יחידה
בבניה-חדשה 4 ,חד' +
,03-5797756
ב"ב,
 50מ"ר ,ק"א ,אופציה
למזומן!!! נדל"ן-הקריה,
 87מ"ר בנין חדש,
חד' ,כ 80 -מ"ר 3 ,כ"א,
ש"ח.
החל מ2,350,000 -
050-5308742
()01-01
_____________________________________________
משופצת ויפה  +ק"א 050-3000121 +
( .1,425,000 )04-04נדל"ן-הקריה,
ממשית ל 40 -מ"ר,
_____________________________________________
תיווך-ישוב-הארץ,
052-7673622 ,050-3000121
( )04-04שמורה. 1,400,000 ,
_____________________________________________
052-7168090 ,03-8007000
(  )04-04בירמיהו ק"א ,עורף 4 ,מעלית 1,720,000 ,ש"ח  .לל"ת ברחוב הרצוג3 ,
_____________________________________________
חד' ,ק"ב ,חדשה ,חזית ,פינוי  בהזדמנות!!! במכבים" 3 ,אפיקי נדלן בועז"
 בבלעדיות! למבינים! חד' ,משופצים ,סלון גדול "תיווך בתים"
( )04-05חד' ,כ 70 -מ"ר ,משופצת 054-8481204 +
_____________________________________________ גמיש03-5250909 ,
()04-04
_____________________________________________
באיזור הראשונים!  4חד' מאוד ,חד' גדולים 3 ,כ"א,
050-6481890
(_____________________________________________ )04-04
מרפסת  20מ"ר,
  ,1,390,000תיווך  2.5חד' +חצי קומה
 באזור סירקין *3ח'67 ,
כולל חניה1,890,000 ,
באברבנאל,
בבלעדיות
 +מעלית  +אפשרות
נדל"ן-הקריה,
גמיש.

ב באזור מנחם בגין .גדולה
1,490,000
חזית,
ק"א,
מ"ר,
ש.מאירוביץ,
חניה  +סוכה  +יחידת ש"ח .תיווך
קומה
מ"ר,
65
חד',
3
דירת
050-3000121
_____________________________________________
( )04-04כ 75-מ"ר .שמורה  +אופציה.
 ,1סוכה כ 12 -מ"ר ,עורפית ש"ח 100* .מ"ר ,ק"ב ,חזית,
הורים! כחדשה! "אלוני הרב קוק  ,23ב"ב,
סלון ענק 1,820,000 ,ש"ח  .בר"ע 3 ,חד' ,כ 70 -מ"ר 1.3 ,מיליון הקודם זוכה.
ומשופצת מהיסוד.
"אפיק נכסים"  ,03-5791514משופצת מהיסוד ,קומה-ב'054-7477054/03-5444815 ,
נכסים" 052-7610603
(,03-5797756 )04-04
()04-04
_____________________________________________
_____________________________________________
אדין רימקס,
( .1,490,000 )04-04נדל"ן-הקריה,
053-3128884
050-5308742
 במתתיהו  4חד' ,יפה
( 2.5  )04-04חד'  +מרפסת,
()51-51
_____________________________________________
_____________________________________________
054-2204030
052-7673622 ,050-3000121
()04-04
ומסודרת  +מרפסת שמש3 ,
_____________________________________________  באזור רבינא3 ,ח' גדולים
_____________________________________________ ק"א ,בטבריה ,קרוב לרח'
ק"ק,
בלוי,
ברח'
חד'
4

60
חד',
3
בגין,
במנחם
פינת
,1
בוינברג


כ"א ,קומה נוחה2,090,000 ,
 +מרפסות ,ק"ג ,חזית3 ,
מ"ר  +אופצית בנייה  44מ"ר ,עמי ,משופצת ,עורפית,
 85מ'  50 +מ' חצר,
ש"ח ,בלעדי אד"י נדל"ן,
וולפסון " -בית פתוח"!!! כ"א  +א.למעלית,
נכסים" 1,650,000מיידי" .רי/מקס" משה דסקל 1,430,000 ,ש"ח .תיווך
054-8493483
( )04-04כניסה פרטית ,מתאימה למבקרים ביום שיש  -י' ש"ח" .אפיק
_____________________________________________
( )04-04ש .מאירוביץ ,הרב קוק
050-5926021
גם לגן ילדים 1,900,000 ,שבט ( ,)26.1.18בשעה 053-3128884 ,03-5791514
()04-04
_____________________________________________
יפה
יעקב
 בקהילות
_____________________________________________  ,23ב"ב,03-5797756 ,
 בוולפסון 3 ,חד' ,ענקית,
ומרווחת ,קומה נוחה 4 ,חד' 3 ,ש"ח .תיווך ש .מאירוביץ - 10:00-11:00 ,לל"ת!!!  באזור הוילות! 3ח',
+
חזית
ק"א,
מ"ר,
100
050-5308742
()49-49
 3חד' 70 ,מ"ר  +מ.סוכה מיידית! ק"ב ,חזית 3 ,כ"א
_____________________________________________
כ"א  +יח"ה,
 2,160,000ש"ח ,הרב קוק ,23
אופציה גדולה להרחבה.
מפתח ב" -אפיק נכסים"
בלעדי אד"י נדל"ן,
חזית,
ק"ב,
מ"ר,
13
03-5799308
א.פנחסי,
,03-5797756
()04-04
_____________________________________________
03-5791514
054-8493483
גבעת שמואל
_____________________________________________
_____________________________________________
( )50-50משופצת.
(  )04-04באזור יהודה הנשיא
(050-5308742 )04-04
_____________________________________________
 בהצבי 3 ,גדולים +
"מקסימום-נדלן"
ברח'
חדישה,
■  4חד',
ק"ג,
מ"ר,
82
חד',
3
בבניה,
דופלקסים
אופציה ממשית ל40 -
שמעיה ,ליד רמב"ם 4  ,חד' בויינברג ,עולים 054-4340843
מ"ר ,חזית  +מעלית +
()04-04
_____________________________________________
חניה+ 7חוד'"  ,דרך-עיר-נכסים"
1,540,000
מעלית,
+
ק"ב
ק"ג ,יפה וגדולה ,עם  4מדרגות ,מתאימה
מרפסת שמש ,כניסה
דופלקס חדיש6 ,ח' גדולים +
 מציאה! בקוק השקט ,ש"ח" .אפיק נכסים" 03-
 1,650,000ש"ח .א.פנחסי,
נוף ומאווררת 3 ,כ"א למבוגרים וגם לנכה,
 3מרפסות 165 ,מ"ר  +זכויות
053-3128884
,5791514
 3חדרים ,משופצת
_____________________________________________
(03-5799308 )04-04
עם מעלית 2,200,000 ,משופצת כחדשה,
()04-04
_____________________________________________ בנייה ,מעלית שבת ,נוף3 ,
ומאווררת  +מרפסות   +ברמת אהרון 3 ,יפהפיה
ש"ח.תיווך
1,900,000
75
חד',
3
העיריה,
באזור

0522-656825
פתוח,
כ"א
ש"ח .ש .מאירוביץ
()04-04
מאירוביץ הרב קוק  23חניה ,רק ב + 1,560,000 -יחידת-דיור משופצת,
_____________________________________________
ק"א ,מ"ר  +אופציה בצד  30מ"ר
ש.
הרב קוק 050- 23
ש"ח!
2,070,000
רק
חזית,
ש"ח .להב נכסים,
"אפיק נכסים"  03-5791514כולל רצפה ועמודים ובגג בטון
 5+חדרים
( )25-25ב"ב 03-5797756
03-5797756 5308742
()04-04
לחלוקה,
ניתן
משופצת
ק"ג
_____________________________________________
_____________________________________________
050-4177750
()04-04
( _____________________________________________ )46-46בבלעדיות ,בדנגור 3 ,חד' ,מפתחות במשרד .א.פנחסי  ,ברמבם 5.5 ,חד' ,ענקית,
 4חד' גדולה באליעזר050-5308742 ,
_____________________________________________


כ 145 -מ"ר מעלית  +חניה,
 בבלעדיות ביהודה
הנשיא  55מ"ר ,ק"א ,חזית  8 +מ"ר 03-5799308
חד'
4
ק"א ,חזית ,משופצת  ,באביי ורבא
_____________________________________________
( 3 )04-04כ"א ,קו'" .1רי/מקס" משה
3
דירת
ב"ב),
(גבול
ר"ג
5
דרום מערב ,כולל חניה ,משופצת עד היסוד,
חדרים ,קומה  ,2עורפית 50 ,סוכה ,אופציה ממשית" .פנחס  באזור העיריה 3 ,חד',
דסקל050-5926021 ,
()04-04
_____________________________________________
נכסים" 055-6789653
( )04-04ענקית  +מרפסת גדולה,
 1,950,000ש"ח .תיווך יפהפיה ,ק"ב1,990,000 ,
_____________________________________________
דוד
גמיש.
1,380,000
מ"ר,
חזית  95,יוני נתניהו 5 ,חד' ,קו' ,6
גרוס רימקס  050-4122744 ,בלעדי בקובלסקי 3 ,חד'  +מ"ר ,ק"א  +מעלית,
ש.מאירוביץ ,הרב קוק  23ש"ח .בלעדי תיווך ש.
 1,950,000מעלית  +חניה  +נוף ,מיידי.
_____________________________________________
( )04-04סוכה ,מעלית וחניה ,היתרים משופצת
23
מאירוביץ הרב קוק
חלקית" 03-5799308,רי/מקס" משה דסקל,
ב"ב,03-5797756 ,
ש"ח .א.פנחסי,
 בז'בוטינסקי ,דירת  3לכ 20 -מ"ר.1,500,000 ,
_____________________________________________
(050-5926021 )04-04
( )01-01ב"ב 03-5797756
()04-04
_____________________________________________
050-5308742
'אפיקי-נדלן-בועז'
שמכניסה
יחידה
+
חד'
_____________________________________________
חד',
3
סורק,
בנחל
050-5308742
( )04-04
()39-39
_____________________________________________
054-8474843
 4-4.5חדרים
ק"ג,
לחודש,
2,200
חד',
4
דירת
 ברח' הירדן,
_____________________________________________
 בקובלסקי 3 ,חד' 65 ,ק" 1ואחרונה ,גג בטון,
 ברימון ,קו' 4 ,12חד',
 100מר'  +אופציה ,חזית  .ברח' בן גוריון ליד רח' משופצת ומוארת,
הגג,
על
לבניה
אופ'
ענקית 118 ,מ"ר  +נוף.
ב" .1,550,000 -דלוקס מ"ר ,חתימות שכנים לבניה
תיווך )01-04( 052-2223812 ,מנחם ,ק"ב  4חד',
_____________________________________________ משופץ ,סלון גדול וחד' נכסים"  )04-04( 052-8555594בגג' .1,320,000 ,אפיקי-נדלן 1,350,000 -ש"ח .תיווך "רי/מקס" משה דסקל,
 ברח' הירדן ,דירת  4חד',
_____________________________________________
( )04-04ש.מאירוביץ ,הרב קוק 050-5926021 23
בועז' 054-8474843
()04-04
_____________________________________________
 100מ"ר  +אופציה ,חזית .גדולים ,חזית ,מעלית,
  1,950,000הזדמנות בדובק!! 3.5
_____________________________________________ ב"ב,03-5797756 ,
 יוני נתניהו 4 ,חד' ,קו',1
( )01-04כולל חניה,
חד' 80 ,מ"ר ,ק"ה  -מעלית  ,בסומך 3 ,חד' ,ק"ב,
תיווך052-2223812 ,
_____________________________________________
( )23-23מעלית  +חניה ,מיידי.
050-5308742
חזית 70 ,מ"ר במחיר
 באליעזר 4 ,חד' גדולים ,ש"ח .תיווך ש .מאירוביץ ,חדשה ומפוארת,
_____________________________________________ "רי/מקס" משה דסקל,
ק"ב  +אופציה 95 ,מ"ר ,סוכה הרב קוק  ,23ב"ב,
מצויין! .1,280,000
רק  1,680,000ש"ח.
 בבעש"ט ק"ב ,חזית050-5926021 ,
()04-04
_____________________________________________
גדולה ,לל"ת 1,980,000 ,ש"ח,03-5797756 ,
'אפיקי-נדלן-בועז'
מ.כהן נכסים,
 3חד'  74מ' 1,580,000
052-7684074
052-7651162
054-8481204
050-5308742
()04-04
()01-04
()49-49
()04-04
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
ש"ח .מפתח במשרד.
גני תקווה

לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מזל

וברכה

הלוח הארצי

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  10מילים

 2פרסומים  129 -ש"ח |  4פרסומים  192 -ש"ח
 8פרסומים  319 -ש"ח |  12פרסומים  424 -ש"ח
מודעות מילים מודגשות עד  10מילים
 2פרסומים  173 -ש"ח |  4פרסומים  256 -ש"ח
 8פרסומים  424 -ש"ח |  12פרסומים  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  14:00בצהרים .לפרסום שלא בכרטיס אשראי
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף
נוסח המודעה לכתובת :ת.ד 2106 .ב"ב ת.ד51108 .
כתובת הדוא"לluach@kav-itonut.co.il :

03-6162228
כיצד מפרסמים חינם?

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

 .1ניתן לפרסם עד  10מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.
 .2מודעות יתקבלו עד יום ה' ב 12:00-בצהריים בלבד,
לפרסום בשבוע שאחרי
 .3יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת
המדור באם יש.
לדוגמא :מדור :יד שניה מוכרים ,תת מדור :מוצרי חשמל
 .4לא יפורסם פקס שאינו ברור ,שלא מופיעה בו קידומת
למספר הטלפון ,שמכיל יותר מ 10 -מילים ושלא מצויינים
בו שם השולח וכתובתו.
 .5מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא
תפורסם כלל!
 .6שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת
למודעה.
 .7מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(:
יש לציין בהדגשה :מודעה לביטול ,מדור ונוסח המודעה
כפי שפורסמה  +תאריך הופעתה.
 .8מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות
 יש שניה  -קונים
 יד שניה  -מוכרים עד  500ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד  250ש"ח )חובה לציין מחיר(
 ביקוש עבודה  -לשכירים בלבד!
הפ
סירסום על
 השבת אבידה ומציאה
ב
פנויס מקום
מספר הפקס03-6162229 :
בלבד!
כתובת הדוא"ל luach@kav-itonut.co.il -

1373-06-17
בבית משפט מחוזי
קבוע להוכחות ליום 29.3.2018
מרכז  -לוד
בעניין :פי .אל .טי .שירותים פיננסיים בע"מ ח.צ520033804 .
("החברה")
ע"י ב"כ עוה"ד גלעד נרקיס
מרח' כנרת  ,3בני ברק (מגדלי ב.ס.ר  )3קומה 20
התובעת שכנגד
טל' ; 03-7554975 :פקס03-7554976 :
נגד- .1שריה יצהרי ת.ז028956324 .
באמצעות ב"כ עוה"ד איתן בן דוד
מרח' מוטה גור ד בניין  Cפארק אולימפיה ת.ד3243 .
פתח תקוה 49517
טלפון 03-9342162 :פקס.03-93043872 :
 .2אלקריף  -קובי גלאס בע"מ ח.פ514860584 .
 .3אלקריף יעקב ישראל ת.ז038129656 .
 .4אלקריף חנה ת.ז039418256 .
הנתבעים שכנגד
מרחוב בורכוב  13בני ברק

הודעה בדבר תחליף המצאה

אל הנתבעים  :2-4אלקריף – קובי גלאס בע"מ; אלקריף יעקב ישראל;
אלקריף חנה;
הואיל והתובעת שכנגד (החברה) הגישה ביום  6.9.2017כתב תביעה שכנגד
לבית משפט נכבד זה ,כנגדכם וכן כנגד שריה יצהרי במסגרת תיק 1373-
 06-17בבית משפט מחוזי מרכז  -לוד ,לפיו עתרה התובעת שכנגד כנגד
הנתבעים שכנגד למספר סעדים לרבות בעניין הדירה ברחוב ברון הירש
 1פ"ת וכן סעד כספי של  ₪ 900,000הכל כמפורט בכתב התביעה שכנגד
שהגישה החברה.
הנכם מוזמנים להגיש כתב הגנה לתביעה שכנגד ו/או כל הודעה אחרת
וזאת בתוך  30יום מפרסום הודעה זו.
אם לא תעשו כן ,תהא הזכות לתובעת שכנגד לבקש מתן פס"ד שלא בפניכם
על יסוד האמור בכתב התביעה שכנגד.
העתק מכתב התביעה שכנגד על נספחיו ,וכן העתק מכתב ההגנה על נספחיו
שהגישה החברה לתביעת שריה יצהרי ,ניתן לקבל באמצעות משרד הח"מ
או בתיק בית המשפט (מחוזי מרכז).
על פי החלטת בית המשפט הריני להודיעכם כי התיק קבוע לדיון הוכחות
ליום  29.3.2018בשעה .09:00
הריני להודיע כי הפרסום נעשה בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום
 15.1.2016שניתנה במסגרת בקשה לתחליף המצאה (בקשה מס' .)5

גלעד נרקיס ,עו"ד

ב"כ החברה  -התובעת שכנגד

 במרכז
הקריהמ"ר,החרדית מודיעין עילית
קול147
דירה נהדרת
/
8149202
/
ב"ב
העיר
נוף פנורמי לכינרת ,פארק
 מציאה! בר' יהודה הנשיא,

משחקים מתחת לבית2 ,
 4חד'  +אופציה לחדר נוסף
שכנים בקומה ,חניה  +מחסן + ,מקווה  +יחידת דיור ,ק"ק
לל"ת 795,000 ,ש"ח,
 2 +גינות 1,550,000 ,ש"ח,
052-7103979
_____________________________________________ גמיש08-6555368 ,
(04-07ל)
(49-8/18ל) _____________________________________________
 דירה מחולקת ל2 -
יחידות 90 ,מ"ר ו 30 -מ"ר,
נתיבות
משופצת כחדשה ,קרקע,
 מבחר גדול של דירות
 1,000,000ש"ח,
( )31-05/18להשקעה ולמגורים בקהילה
 054-4418142שיכון א'
_____________________________________________
ובכול נתיבות ,החל מ-
 דירה  5ח'  +יחידה  2ח'  560,000ש"ח והלאה .תיווך
בק.שמואל  +חצר בהזדמנות ,ארץ הצבי052-5253470 ,
()04-04
_____________________________________________
050-4103173
()33-33/18
_____________________________________________
 במרכז החרדי  5חדרים
עפולה
 120טר+מעלית+חניה+מחסן
 מציאה בעפולה במרכז
 850.000שח עו"ד משאט
( )04-04העיר ,דירה ענקית עם
054-9774444
_____________________________________________
אפשרות לחלוקה ל ,3 -רק
 680,000ש"ח (שכירות
ירושלים
053-3154818 ,)6,600
()04-04
_____________________________________________
 בבית וגן למכירה/השכרה
 3-3.5חדרים
 1,2,3,4,5,6חד' ,בית פרטי,
מקום לעסק ,מקום לכולל  .מציאה בעפולה 3 ,חד',
תיווך053-3196069 ,
( )04-05ק"ב ,ניתן לחלק ל4,200 ,2 -
_____________________________________________

 בגילה א' החרדית!!! ש"ח שכירות ,רק 540,000
ש"ח053-3154818 ,
מאות אברכים!

למכירה /השכרה 2-3-4
חד' +תב"ע להרחבה!!!
מבצע! ק.יובל ,ק.
מנחם ועיר גנים! הנחות
לאברכים! שמאות
לדירות! דרושות דירות
לצרפתים" .הולילנד
נכסים" 02-6763740
()52-25/18
_____________________________________________

 23ב"ב,03-5797756 ,
050-5308742
 מציאה בר' עקיבא
קרוב לישעיהו 2 ,דירות
של  3חד' ,ק"א ,טאבו
משותף2,025,000 ,
ש"ח בלעדי תיווך ש.
מאירוביץ ,הרב קוק 23
ב"ב,03-5797756 ,
050-5308742
()46-46
_____________________________________________

()04-04
_____________________________________________

פתח תקווה
וילות ובתים

" דרך-עיר-נכסים"
בכפר-אברהם ,קוטג' ,משופץ
כחדש 6 ,חד'  +מרתף ,ממ"ד,
גינה ,חניות ,אפשרות ליחידה,
0522-656825
()04-04
_____________________________________________
" הס נכסים" בשכונת
וילות ובתים
 ברמות א' :קוטג'  110( 5חדר גנים באזור הוילות
מ"ר נטו)  +חצר  35מ"ר  +השקט 4 ,בתים חדשים220 ,
חלל ,כ"פ ,שמש ,ניתן לחלוק מ"ר בנוי  +גינה ,כ 100 -מ"ר
ל 2,200,000 !3 -ש"ח .תיווך  2 +חניות .יהודה הס,
_____________________________________________ 050-3003455
הכוכבים02-5713375 :
()51-07/18
(_____________________________________________ )04-04

 5+חדרים

 ברמות ב' 5 :חד' (105
מ"ר נטו)  +סוכה  30מ"ר
 +גג ,נוף ,מחולק ל!2 -
 2,200,000ש"ח.
תיווך הכוכבים:
02-5713375
()04-04
_____________________________________________
 בבלעדיות להשקעה
בגבעת זאב ,רחוב קריית
יערים ,קומה ראשונה5 ,
חדרים 136 ,מטר  +מרפסת 4
בלעדי תיווך ש .מאירוביץ  בשכונה דתית ,דירת-גן ,כיווני אוויר ,משופצת מהיסוד
הרב קוק  23ב"ב
כולל צנרת חדשה ומערכת
 3.5חד' ,מרווחת ,גינה
03-5797756
מטופחת  80מ' איזור חדש ,חשמל ,חדשה  +מחסן 10
( )04-04מטר ,הבעלים רוציםלהמשיך
_____________________________________________ סנצ'רי  21אונו052-2030095 ,
050-5308742
(_____________________________________________ )39-39
לגור בדירה ולהשכיר לתקופה
 לל"ת בחפץ חיים3.5 ,
ארוכה ב 4,500 -ש"ח ,מחיר
חיפה
חד' ,ק"א ,מפוארת ,כ75 -
 1,900,000ש"ח .תיווך ארץ
מ"ר ,חזית ,הקודם זוכה!!!
הצבי052-5253470 ,
 בארלוזורוב החרדי,
()04-04
_____________________________________________
054-8481204
_____________________________________________
(03-06ל)  4חד' ,ק"ג 3 ,כיווני אור,
 4-4.5חדרים
 ירד המחיר ,בדוד
משופצת ,מאווררת  +נוף,
המלך ,ליד העיריה ,ק"ב 950,000 ,ש"ח ,גמיש,
 ברמות ג' 4 :משופץ
עורפי ,מטופח 75 ,מ' 050-4167200 +
(01-04ל) ( 104מ"ר נטו)  +מחסן,
_____________________________________________
מרפסת נוף לסוכה ,גישה
אופ' ממשי של  15מ"ר,
נוחה 2,620,000 ,ש"ח .תיווך
טבריה
1,530,000ש"ח .תיווך
הכוכבים02-5713375 :
()04-04
_____________________________________________
ש .מאירוביץ ,הרב קוק
()46-46
_____________________________________________

מזל

וברכה

פנטהאוזים ודירות גן

" דרך-עיר-נכסים"
פנטהאוז חדש מיוחד ומושקע,
בנווה-עוז-הירוקה6 ,ח'168 ,
מ"ר  +מרפסת  50מ"ר,
052-2656825
()04-04
_____________________________________________

דופלקסים

 בכפר גנים ג' מזרח,
דופלקס פנטהאוז  5חד',
כ 150 -מ"ר  +מרפסות
 +גג פתוח  70-מ"ר,
 3,270,000ש"ח,
,052-2461865
03-6769084
()47-6/18
_____________________________________________

 5+חדרים

 רוטשילד/הרב קוק6 ,
חדרים ,גדולה (דירה בקומה),
ק + 3.מעלית וחניה,
 1980,000ש"ח,
050-4464170
()04-04
_____________________________________________
 5 חדרים 156 ,מ"ר!!!
יחידת הורים ,מעלית שבת,
 דירות להשקעה
חדר כושר ועולם אירועים.
בטבריה ,תשואה מצויינת
חדרים
3-3.5
ברמות א' :חדש מהקבלן ,ג'ניה אמא נכסים,
וכן מגרשים לבניה

054-2390027
()04-04
_____________________________________________
"מקצועני הנדל"ן"
 3חד'  +חלל  +מרפסת
 בהזדמנות אמיתית!!
( )04-04סוכה ,ק"ב ,מעלית ,נוף,
055-9894908
באחד העם בחרדי!  5.5חדרים,
_____________________________________________  1,850,000ש"ח!
החרדית
הקריה
 במרכז
תיווך הכוכבים02-5713375 :
( )04-04ענקית!! משופצת ,יחידת
_____________________________________________
דירה נהדרת  147מ"ר,
 ברמות ג' 3 :חד'  +משרד הורים ,כיורים כפולים ,מעלית,
נוף פנורמי לכינרת ,פארק
 +מרפסת סוכה  +ת.ב.ע .חניה כפולה ,בניין מטופח
משחקים מתחת לבית2 ,
שכנים בקומה ,חניה  +מחסן ,כ"פ ,נוף ,שמש 1,850,000 ,ומרווח ,רק 1,780,000 ,ש"ח,
לפרטים נוספים :רם נכסים,
ש"ח! תיווך הכוכבים:
לל"ת 795,000 ,ש"ח,
_____________________________________________ 054-5566145
(02-5713375 )49-08/18
052-7103979
()04-04
(_____________________________________________ )04-04
_____________________________________________

מזל

ח’  -י’ בשבט תשע”ח 3 24/1-26/1/2018

וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי  200,000עותקים בכל רחבי הארץ .טלפון03-6162228 :

 דירה יפיפיה!! חדשה
 באזור מימון ,בן
 3-3.5חדרים
 4-4.5חדרים
משקיע מחפש שותף  בקליש מול בית
מכלוף ,ביקוש
מהניילונים! בדוד
 מציאה במתחרדים ,פתחיה ,בנין חדש4 ,
 עמישב :דירת קרקע
לרכישה משותפת הכנסת הגדול ,חנות
חד' מיידי!  5,000ש"ח 3 .חד' ,גדולים,
 4חדרים ,מטבח חדש עם
מדהים,נוףחזית ,דירות
נכסים 3 :חד' 70 ,מ"ר ,קומה
של עמדה פעילה  25מ"ר ,משופצת ,חלון
 560,000בטבריה 4 ,חד' משופצת פנורמי,
כיור כפול .ג'ניה אמא
טוב,
במצב
ב',
ראווה גדול ,מתאים
054-2390027
050-4170707
מהיסוד 5,000 ,ש"ח
 לתיווך דרושים בדחיפות
052-2888181
ש"ח,
של חברת וואן קוין לכל מטרה3,300 ,
 להשכרה דירה בגן וורשא שוכרים טובים לדירות בנות
נכסים
להב
מיידי.
חדרים
4
ברוטשילד!

)(ONECOIN
ש"ח" .סלומון-נכסים-
 ברח' צה"ל
 1-2-3-4חדרים ,אזורים טובים
גדולה ,קומה ראשונה,
המתחרד 050-4177750
או בהרב קוק ,לכל מטרה,
65
חיים,
למאור
סמוך
בב"ב ופ"כ ,אפשרי מרוהטות.
הכוללת  250,000והשקעות"
מאוד!!
גבוהה
ברמה
משופצת
בלעדי ברמז ,חדשה ,מרוהטת קומפלט ,במצב

כיורים כפולים ,יחידת הורים ,מ"ר 3 ,חד' ,אופצייה
 054-7477054/03-5444815מטבעות מבעלות פרטית 054-4290600
מצוין 054-6804376 ,עד
()04-04
_____________________________________________
 4חדרים ,ק"א ,חזית,
ממוזגת ,מאווררת .1,560,000 ,למרפסת ,מצב טוב,
בלילה
22:00
דירות
בדחיפות
דרושות

העסקה תבוצע אצל עו“ד  ברח' עקיבא אזור השומר,

()04-04
_____________________________________________

()02-05
_____________________________________________

()04-04
_____________________________________________

()04-04
_____________________________________________

()04-04
_____________________________________________

לפרטים נוספים :רם נכסים 520,000 ,ש"ח,
054-5566145
(052-2888181 )04-04
()04-04
_____________________________________________ _____________________________________________
 מציאה ,אזור דתי  4 ,שכ'-מאור חיים65 ,
חד' בשכ' הדר גנים ברח' מ"ר 3 ,חד' ,מצב מעולה,
התוף ,קומה ראשונה 650,000 ,ש"ח,
מעולה להשקעה/מגורים052-2888181 .
()04-04
_____________________________________________
 Mbmנדל"ן:
050-5483322
( )04-04קריית אתא
_____________________________________________

 בהזדמנות בעין
גנים חניה  באזור החרדי דירות החל
השקט 4 ,גדולים ,ק+ 1.
מ 690,000 -ש"ח .אלפסי
ומעלית 1,530,000 ,ש"ח,
נדל"ן052-2790370 ,
()04-04
_____________________________________________
050-3528252
_____________________________________________
(  )04-04ברקפות ,החל מ-
 בעינבל 4 ,חד' ,שופץ
 410,000ש"ח .אלפסי נדל"ן,
לפני שנה מהיסוד,
חזית,בכול 052-2790370
()04-04
_____________________________________________
ק'ב' ,מ' סוכה ,מזגנים
דירה ,פרקט בחדשים ,מחיר
רעננה
 1,950,000גמיש  +גמישות
בתשלומי הדירה,
 רחוב הר סיני 6 ,חדרים ו3-
054-5706488
_____________________________________________
( )04-04מרפסות סוכה ,קומה 2מתוך
 בשכונת הדר גנים
 ,3מעלית וחניה בטאבו .ג'ניה
בפ"ת ,ביוסף שכטר רחוב
אמא נכסים054-2390027 :
()04-04
_____________________________________________
הולנדי שקט ,דירת  4חדרים
בהזדמנות! קומה ראשונה עם
מעלית ,משופצת מהיסוד,
מוארת ,נוף פסטורלי ופתוח
(לדרום-מזרח) ,נעימה,
מאווררת ומרווחת ,מרפסת
שמש (סוכה מלאה) ומרפסת
שירות ,חניה בטאבו ,סורגים,
רשתות ומזגנים בכול החדרים,
פינוי בדצמבר ( 2018עם סיכוי
בני ברק
גדול להקדמה)1,700,000 ,
ש"ח .תיווך
ארץ הצבי  )04-04( ,בלעדי!! בהרצוג4 ,
052-5253470
_____________________________________________ חד' ,יוקרתית  +מ.שמש
 כפר גנים ג' לזריזים ,ומעלית ,חזית ,פינוי

ממוזגת ,י' הורים +
להשכרה  1-2-3-4חדרים בב"ב
מעלית  +חניה פרטית  ,בשבטי ישראל 2 ,חד'
משופצת ,ובפ"כ לשוכרים טובים +
גדולים ( 2.5במקור),
 6,200ש"ח" .סלומון-
בטחונות ,מיידי ,פרסום עלינו.
מוארת  +מרפסת,
054-7477054/03-5444815
נכסים-והשקעות"
()04-04
_____________________________________________
052-7140588
()03-04
052-7652801
_____________________________________________  דרושה דירת  4חדרים
()04-04
_____________________________________________
 להשכרה  2חד' יפה,
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג,
 בחנה סנש בבנין של מרווחת מוארת וממוזגת,
לל"ת052-7396092 ,
(04-05ח)
_____________________________________________
 4דירות ,להשכרה בק"ק ,מרוהטת קומפלט.
(52-03-18ל)  דרושה לזוג ל 4-לילות,
052-7637508 03-5742697
 4חד' עם גינה5,000 ,
_____________________________________________
 ,11-15/2/18ב,420$-
ש"ח .בלעדי תיווך
ממוזגת,
חד',
2
לזו"צ,

לא מקלט! ,02-9923294
23
קוק
ש.מאירוביץ ,הרב
ק"ק,
בבארי,
מיידי,
סורגים,
0018453673309
(04-05ח)
_____________________________________________
 3,000ש"ח ,מרפסת
ב"ב,03-5797756 ,
_____________________________________________  דרושה לקניה דירה
(+ )03-03פרגולה054-4797080 .
050-5308742
_____________________________________________
( )52-3/18בפתח-תקווה ובני-ברק במליון
שקל בערך050-6651365 ,
 3-3.5חדרים
(03-04ח)
 1-1.5חדרים
_____________________________________________
 בגני גד ,יחידת דיור ,לזו"צ  ,בחורה אמינה ,מעוניינת
 ברחוב חרל"פ  5דירת
 3.5חדרים ,קומה שניה 90 ,בודד/ת ,ק"ד ,מאובזרת,
במגורים תמורת עזרה
למבוגרת050-5952474 ,
מ"ר ,חזית ,גדולה ומרווחת  +מוארת ,ממוזגת ,דוד"ש,
()26-33
_____________________________________________
מרפסות ,כניסה מיידית .דוד 050-7231178
()04-07
_____________________________________________
רימקס055-9941042 ,
_____________________________________________
(  )04-04בלעדי! ברב-שך ,ק"א,
 ברח' הרב שך 3 ,חד',
חזית 1.5 ,חד' 50 ,מ"ר,
מטבח חדש  +גג קומה 4
מפתחות  3,000ש"ח.
ללא 4,300 ,ש"ח,
(04-04ל) 'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8384281
_____________________________________________
()03-06
_____________________________________________

כניסה פרטית! בהאי

054-8481204


 דירת חדר באיזור הרב שך
גאון!  3חד' ,ק"ק +
מרכזי ושקט מאוד  +מרפסת
מרפסת יפה בחזית,
חזית 2,000 ,ש"ח ,גמיש,
מפתחות ב"אביחי -
053-3120620
()04-07
_____________________________________________
03-5701010
מתווכים"
()04-04
_____________________________________________
 למכירה/השכרה
חדשה
בהשניים,

בפוברסקי יחידת דיור  30מ"ר
לגמרי 3 ,חד' 70 ,מ"ר ,יפה ומרוהטת לכל מטרה מיידי
ק"ד  +מעלית ,רק ב-
052-7157766
()04-05
_____________________________________________
 3,800ש"ח.
'אפיקי-נדלן  -ברח' חנקין בב"ב ,יח"ד
058-3200078
בועז'
()04-04
_____________________________________________
כ 30 -מ"ר ,משופצת ,יפה,
קרוב
בההגנה
מרוהט חלקי ,מתאים לזו"צ,

 4וחצי חדרים ,מקסימה ,במרץ" .5,700 ,יאיר
( )04-04לטרומפלדור 3 ,חדרים 2,200 ,ש"ח לחודש,
052-7633978
הזדמנות בלתי חוזרת ,נדלן"
_____________________________________________
054-2282660
חדשה  +מ' שמש
()02-05
_____________________________________________
 BM .1,880,000נדלן,
לפארק
צמוד
חדש!

מושקעת ברמה גבוהה  בסוקולוב החרדי ,יחידת
( )02-04הירקון ,לכל תקופת זמן!
050-5483322
_____________________________________________
חזית,
קומפלט,
מרוהטת
דיור משופצת ,כניסה נפרדת,
מרוהט עד  20אנשים לאירוח.
( )04-49ק"ד (ללא) 4,200 ,ש"ח ,מיידי לתווך ארוך 2,500 ,ש"ח,
חוויה055-9278552 ,
 3-3.5חדרים
054-2424432
_____________________________________________ גמיש" .סלומון-נכסים-
()01-04
_____________________________________________
 בהסתדרות/מונטיפיורי,
לזו"צ/בודד,
בישעיהו

יפה ,חדשה ומרוהטת  +מזגן ,והשקעות"
3ח' ,מסודרת ויפה ,ק"ג,
 1 חד' פרטי לבודד ,כניסה
(054-4290600 )01-04
 1,230,000ש"ח,
כ.פרטית ,מיידי_____________________________________________ 052-7681871 ,
( )04-04משותפת ,רח' חברון ,כולל
_____________________________________________
050-4811122
()04-04
_____________________________________________
 בלעדי באהרון דב 3 ,חשמל מים וארנונה +ריהוט.
דופלקסים
מעלית
+
ח'
3.5
 בהרצל,
ק"ב,
מ"ר,
75
חדרים,
054-4400074
()52-04/18
_____________________________________________
 +חניה מקורה  -גדולה
 הרצל ,דירת גג 4 ,חד'
חזית  +מעלית  +חניה,
ומרווחת1,490,000 ,
ש"ח + ,חדר על הגג כ 110 -מ"ר 4,300 ,ש"ח" .סלומון-
גבעת שמואל
מיידית!! 050-4811122
( )04-04קומה ג' ,חניה ,מחיר
_____________________________________________
 4,000 ,077-2050410נכסים-והשקעות"
 בהרצל מחולקת!! ל 3 -ש"ח.
052-7652801
 5+חדרים
()04-04
_____________________________________________
יח' - 2+2+1 ,הכנסה  050-5750880 7,600אורי תיווך
(  )04-04באזור יהודה הנשיא ,בן  5 חד' חדישים ברח'
אדוארד
ש"ח  1,300,000 -ש"ח
_____________________________________________ זכאי ,3 ,ענקית ,יפהפיה,
הזיתים בין סופר ברקת
050-4811122
()04-04
שלום,
באהבת
בלעדי
_____________________________________________

מושקעת  +י.הורים ,ק"א,
לבית ספר "נריה" ,עם
טרופלדור,
באיזור
3.5 
+
חדרים
5
גג,
דירת
חזית" .אפיק-נכסים"
מחסן וחניה ,ק"ג5,900 ,
מרווחת ,מעלית  +אופציה
+
חזית
פתוח,
גדול
גג
03-5791514
()04-04
_____________________________________________ ש"ח ,מיידי .בלעדי תיווך
ל-נטלי 4.5חדרים ,0522-948691 .מעלית  +חניה,
  6,200בק.הרצוג 3 ,חד' ,קג' ,ש.מאירוביץ הרב קוק 23
_____________________________________________
"סלומון-נכסים-
( )04-04ש"ח.
חזית ,יפיפיה כחדשה ,מזגנים ,ב"ב,03-5797756 ,
 כפר אברהם :רח'
והשקעות"
לזוג"צ
קומפלט
מרוהטת
050-5308742
צירלסון 3 ,חדרים ,נעימה
()02-02
_____________________________________________
052-7652801
()04-04
050-4141766
מיידי,
_____________________________________________
(02-05ל)
_____________________________________________
ומשופצת ,קומה  2ללא .ג'ניה
 4-4.5חדרים
אמא נכסים054-2390027 ,
 ברבי עקיבא 3 ,חד' נאה,
()04-04
חדרים
5+
_____________________________________________
 בלעדי שכונת פרדס כץ ,בנין חדש ,סוכה ,מעלית,
 יוני נתניהו 4 ,חד' ,קו',1
 בכפר גנים ,מציאה,
שירותים כפולים ,לל"ת 3,700 ,מעלית  +חניה ,מיידי.
 5חד' ,כ 90 -מ"ר ,קו' ב',
מעולה להשקעה3.5 ,
054-8483348
ש"ח,
(01-04ל) "רי/מקס" משה דסקל,
_____________________________________________
מעלית 4,500 ,ש"ח.
חדרים 3 ,כיווני אוויר,
050-5926021
()04-04
_____________________________________________
050-5750880 ,077-2050410
 1,410,000ש"חBM .
 2-2.5חדרים
אדוארד
תיווך
אורי
()04-04
נדלן050-5483322 ,
 3-3.5חדרים
( 2  _____________________________________________ )02-04חד'  +מרפסת  45מ"ר,
_____________________________________________
 רח' השניים ,חדשה ממוזגת בבירנבוים ,מיידי,
 בהנשיא 3 ,חדרים ,קו' ,4
 2-2.5חדרים
לגמרי 5 ,חד'  +מרפסת  2,800ש"ח054-5981262 ,
( )04-04משופצת מהיסוד ,מיידית.
_____________________________________________
ק" + 5מעלית 4 ,כ"א,
"רי/מקס" משה דסקל,
" דרך-עיר-נכסים"
 2.5 חד'  +מרפסת,
 5,800ש"ח.
050-5926021
להשקעה 2 ,יח' קומפלט
 3,500ש"ח כולל ריהוט
()04-04
_____________________________________________
'אפיקי-נדלן-בועז'
ברמת-ורבר ,משוכרות ב-
וארנונה .תיווך054-2345633 :
()04-04
_____________________________________________
 4,100ש"ח ,אופציה לחדר
058-3200078
טבריה
_____________________________________________
(  )04-04אבן שפרוט 2.5 ,חד',
נוסף0522-656825 ,
_____________________________________________
(  )04-04בלעדי ,מציאה ברחוב קומה ג' ,משופצת3,200 ,
 בדירת שותפים לשומרי
(קופ"ח
 בברנדה/בלפור
,077-2050410
ש"ח.
5
אלחנן,
רמת
עטיה
שבת מול ים כנרת החל מ-
רוטשילד) 2.5 ,ח' ,ק"ק
 050-5750880אורי תיווך
130
ענקית,
חדרים
 1500כולל הכל.
בהזדמנות ,רק 1,145,000
מ"ר במצב מצוין ,ק"א ,אדוארד
_____________________________________________
(052-3224835 052-2634477 )04-04
()52-40/18
ש"ח050-4811122 ,
_____________________________________________
()04-04
 תיווך 2.5 .חד'  +חצר
_____________________________________________ חזית  +מעלית  +חדר
דירת
השקט!
 בפיק"א
גדולה,
בגין,
מנחם
באזור
ק"ב
5,800
מיידי,
סוכה,
ירושלים
כיווני
3
גדולה!!
 2.5חדרים
כ 75 -מ"ר ,שמורה  +אופציה,
ש"ח" .סלומון-נכסים-
אוויר מלאים!! משופצת
 1.3מליון ,הקודם זוכה,
 ברמות ב'/ג' 6 :חד'
והשקעות"
חלקית ,ממוזגת ,רק
054-7477054/03-5444815
( + )04-04גינה  45מ"ר ,כ"פ ללא
_____________________________________________
052-7652801
נוספים
 ,1,240,000לפרטים
()04-04
_____________________________________________
מדרגות! תחבורה ,חנויות,
 בקרית הרצוג יחידה,
054-556145
רם-נכסים,
()04-04
_____________________________________________
 6,200ש"ח לחודש ,מיידי!
 2.5חד' ,מרוהטת חדשה
חדרים
4-4.5
02-5713375
הכוכבים:
תיווך
ש"ח,
2,700
ב-
מרפסת
+
()04-04
_____________________________________________
 בורוכוב 4 ,חד' ,קו'
צפת
קרקע 054-5596301
(  )03-04מציאה!! בצפניה 5 ,חד'
_____________________________________________
בנין בין  12שנה 4,300 ,ש"ח,
 2 חד' (יחידת דיור גדולה) ,ענקית  +חצר פרטית ,גדולה
חרדית
 בשכונה
פינוי 31.01.18
ושקטה  +חדר ומחסן גדולים,
איכותית 86 ,מ"ר ,קומה  050-5750880 ,077-2050410באזור בן זכאי/בעלזא ,ק.ק
( )04-04משופצת קומפלט ,מרוהטת 053-3131809 .10,000
()04-04
אורי תיווך אדוארד
_____________________________________________
א' ,מצב מעולה ,נוף
_____________________________________________ וממוזגת ,יפיפיה במיוחד,
מדהים למירון  795,000 ,בגרשנקורן 4 ,חד'110 ,
052-7633294/284
(03-04ל)
צפת
_____________________________________________
_____________________________________________ מ"ר ,ק"ק מוגבהת ,חזית
ש"ח052-2888181 ,
( )04-04לשדרה ,משופצת ,מטופחת  ,בגניחובסקי 3 ,חד' ,ק"ג
 במיקום המבוקש
 3 חדרים בדרום העיר,
 +דוד שמש ,מזגן ,חניה,
מיידית ,גמיש .תיווך-הנדלן,
הדר-שכונה
בעיר-בנייני
אזור מתחרד ,פינוי מיידי,
( )04-04מיייד ,לל"ת 3,500 ,ש"ח,
050-4177419
_____________________________________________ 050-7958795
חרדית 75 ,מ"ר ,ללא
_____________________________________________ 052-5335508
()04-07
(02-05ל) _____________________________________________
 באיזור ויז'ניץ 4 ,חד',
מדרגות ,משופצת
 בהרב קוק ,בנין חדש3 ,
חדשה 5,500 ,ש"ח.
ש"ח .לפרסום
חד' ,ק"ג ,חזית4,500 ,
קומפלט ,נוף 715,000 ,תיווך-ישוב-הארץ,
ש"ח052-2888181 ,
_____________________________________________ פולטוב נכסים052-3646632 ,
(03-6162228 )02-04
(052-7168090 ,03-8007000 )04-04
_____________________________________________
(_____________________________________________ )04-04

דירות
להשכרה

עסקים

()04-04
_____________________________________________

 2 חדרים לקליניקה
לרופאים ,לרו"ח ויועצים,
מיידי בהזדמנות ,בב"ב,
מקביל למכון מור,
,03-5704670
054-3975683
()04-04
_____________________________________________
 להשכרה או מכירה
חנות מזון ברחוב ירושלם
קרוב לר"ע ,חזית ,כולל
ציוד 4,500 ,ש"ח ,מיידי
**ברב קוק ,חנות 25
מ"ר ,חזית ,מיידי3,000 ,
ש"ח" .סלומון-נכסים-
והשקעות"
052-7652801
()04-04
_____________________________________________
 להשכרה/מכירה,
חנות  45מ"ר +
בז'בוטינסקי  12לפיצה,
מסעדה או לכל מטרה,
לל"ת052-2518967 ,
(04-07ל)
_____________________________________________

054-8504127

" הטרנד העולמי"  -רוצים
להרווחי עשרות אחוזים לחודש
ממטבעות דיגיטליים,
055-8966396 ,054-8562079
()50-9/18
_____________________________________________
 השקעה החל מ-

 100,000ש"ח תשואה
מובטחת ,לפרטים:
052-6547797
()33-36
_____________________________________________
 דירה מיוחדת באלוף
הנצחון  -גבול ר"ג ,בבנין
חדיש 3 ,חד' 70 ,מ'
בק"ג עם מעלית וכן
דירת  45מ' 2.5 ,חד'
בק"א ,שניתן להשכיר
וכן  2מחסנים ו 3 -חניות,
 .2,230,000בלעדי תיווך
ש.מאירוביץ ,הרב קוק
 23ב"ב,03-5797756 ,
050-5308742
()30-30
_____________________________________________

נדל”ן
מסחרי
ב
הזדמנות
ל
ה
ש
כ
ר
ה!

משרד/חנות/סטודיו
בבני ברק
מיידי ללא תיווך

050-4115510

 באזור המרכז ,פרוייקט
פינוי בינוי חתום .מאיר אלפסי
נדלן ושיווק פרוייקטים,
052-2790370
()04-04
_____________________________________________
 להשכרה  100מ"ר,
מסחרי ,במרכז אלעד ,מתאים
לכל מטרה ,נגיש למוגבלים,
 עסק בענף המתנות בלייזר 050-3060123
()04-07
_____________________________________________
 +לקוחות,
פרנסה בשפע02-05( ,ל)  להשכרה שטח מסחרי
050-5771738
_____________________________________________ בכהנמן 15-90 ,106מ"ר,
 למסירה קיוסק ברח'
לטווח ארוך/קצר /לפי שעות/
ירושלים ב"ב ,פרנסה בשפע ,פגישות יועצים050-8883178 ,
()02-05
_____________________________________________
052-8819988
_____________________________________________
(01-04ל)  מלון למכירה בירושלים,
 160חדרים לרציניים בלבד.
 להשכרה באזור
פולטוב נכסים052-3646632 ,
נחמיה ,מספרה עם
()02-04
_____________________________________________
פרנסה בשפע ,בלעדי
 להשכרה לפי שעות
תיווך ש.מאירוביץ הרב ברבי עקיבא/הרב קוק ,ק"ק,
קוק  30 050-5308742 23מ"ר  +שרותים (מתאים
_____________________________________________ להתעמלות)052-7658057 ,
()47-02/18
03-5797756
(_____________________________________________ )47-47
 95 מ"ר בבית מץ
 למכירה מטבח/חנות
 120מ"ר למכירת מזון מוכן ,בן-גוריון  ,19בני-ברק,
_____________________________________________ טל'054-7706069 :
054-7275419
()45-48
(01-04ל) _____________________________________________

חנויות

השקעות

בבני ברק
חנויות
להשכרה

 למיזם אטרקטיבי
הנמצא בשלב מתקדם
דרושים שותפים
משקיעים ,צפויות
 למכירה חנות תכשיטים
הכנסות גבוהות,
מצליחה במרכז ב"ב,
(054-6046921 )02-13
050-3622212
_____________________________________________

03-80-500-80

()04-05
_____________________________________________

 להשכרה במרכז החרדי
 דירות באיכות גבוהה
בחיפה חנות  22מ"ר  +גלריה
באנגליה החל מ163,000 -
050-4150868
מ"ר,
22
(04-05ל)
_____________________________________________
ש"ח הון עצמי052-7122466 ,
_____________________________________________
(  )01-04בז'בוטינסקי  50מ"ר לכל
 בהזדמנות! בקרית
מטרה 2,500 ,ש"ח ,גמיש.
050-5750880 ,077-2050410
ים ,פרויקט פינוי בינוי,
אורי תיווך אדוארד
()04-04
מאושרת ע"י מועצה
_____________________________________________

 להשכרה חנות
מחוזית ,ק"ג מתוך ,3
 3חד' ,מחיר  580,000 -ברבי עקיבא/דובק,
 20מ"ר ,חזית8,000 ,
ש"ח ,ניתנת לחלוקה
ולהשכיר ב 5 -אלף ש"ח ,ש"ח" .סלומון-נכסים-
והשקעות"
054-5818486
_____________________________________________
(054-4290600 )51-06/18
()04-04
_____________________________________________
השקעה
 יש לנו
 מעונין לפתוח חנות או
בשבילך,
מנצחת
משרד בבני-ברק בשביל
03-7542233
_____________________________________________
( )40-39/18זה אנחנו כאן בשבילך.
 רוצה לעשות כסף עם תיווך  BAיזמות,
הכסף שלך? להשקעה ,0544-980-159
סולידית03-7542233 ,
_____________________________________________ 03-6138886
()04-04
(_____________________________________________ )40-39/18

חנות להשכרה 19 ,מ"ר,
חזית לכביש  +חלון ראווה,
משופצת 4,250 ,ש"ח.
א.פנחסי03-5799308 ,
()04-04
_____________________________________________
 להשכרה חנות/משרד 20
מ"ר על הרחוב ,משופץ ,רק
 1,800ש"ח .תיווך  BAיזמות,
0544-980-159 ,03-6138886
()04-04
_____________________________________________
 להשכרה חנות  40מטר
על רבי עקיבא במקום הסואן
בעיר במחיר מציאה ,למהירי
החלטה .תיווך  BAיזמות,
0544-980-159 ,03-6138886
()04-04
_____________________________________________
 חנות להשכרה  15מטר,
מחיר מציאה ,יצאה משיפוץ,
על רבי עקיבא .תיווך BA
יזמות,03-6138886 ,
0544-980-159
()04-04
_____________________________________________
 חנות להשכרה בר"ע 50
מ"ר במרכז סואן בר"ע .תיווך
 BAיזמות,03-6138886 ,
0544-980-159
()04-04
_____________________________________________

 למכירה קיוסק פעיל +
זכיון פיס בב"ב,
,050-4111937
050-4131499
()03-06
_____________________________________________
 להשכרה/מכירה
בזול ,חנות 20מ' ברח'
בן גוריון/טבריה ,מתאים
גם למשרד או קליניקת
רופא .בלעדי תיווך
ש.מאירוביץ הרב קוק
 23ב"ב,03-5797756 ,
050-5308742
()02-02
_____________________________________________
 למכירה ברח' רבי
עקיבא ,באזור קניון
רפאלי ,חנות  22מ"ר+
גלריה ,לכניסה מיידית,
בהזדמנות .תיווך
זילברברג 03-5754412
052-2236671
()52-3/19
_____________________________________________

קיט
ונופש
 מבצעים!!! לצימרים
ודירות נופש מכל הסוגים,
שירות חינם!
054-8034868
"טוב צימר"
www.fuv.bait.co.il
()52-51/18
_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך
לנתניה ג'קוזי 300 ,ש"ח לליה,
אפשרות לוילה קומפלט,
054-8590909
(04-07ל)
_____________________________________________
 קמפוס ישיבה ,גדול
ומרווח ,לשבתות חורף +ח.
אוכל +ביהמ"ד ,אפשרות
קיטרינג052-7142331 .
()52-12/18
_____________________________________________
 הזמנה להילולת רבי יעקב
אבוחצירא ,במערת המכפלה,
במוצש"ק פרשת שמות,
זקוקים לתרומות:
050-6721743
()01-18
_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג,
במרכז ובצפון ,מדשאות,
אודיטוריום ומקווה ,לקבוצות
בלבד 70-350 ,מקומות,
03-5700040 ,10:00-16:00
()45-46/18
_____________________________________________
" בקתות תאיר לכנרת"
 מעץ ,יפיפיות  +ג'קוזיבכל יחידה ,נוף מדהים ,גינה,
מאובזרת! 050-6927465
()04-04/18
_____________________________________________

אור הגנוז

 צימר בוטיק באור
הגנוז ,גינה פרטית,
טרמפולינה+נדנדה .מבצעים
לחורף! 052-7632474
()47-06/18
_____________________________________________
" חוות מרומי השדה" 2 -

צימרים מפוארים ומאובזרים
לזוגות/משפחות ,ספא,
סאונה ,בריכה מחוממת
ונוף מדהים,052-3488910 ,
052-5807915
()49-49/18
_____________________________________________

 יחידת ארוח ל 20 -איש
למשפחות לקבוצות ולזוגות,
מחירים אטרקטיביים,
052-7655120
()21-21/18
_____________________________________________
 וילת בוטיק מהדרין 7 -
סוויטות מפוארות מאוד ,עד
 30איש  +בריכה מקורה
ומחוממת .אבינועם,
054-8001138
()36-37/18
_____________________________________________

 להשכרה לכל מטרה
משרד /חנות ברח' ירושלים
ב"ב  26מ"ר 26 +גלריה ,מיידי  ,קמפוס ארוח לשבתות
( )52-3/18ולביה"ז; נקי ,מטופח וממוזג,
גמיש058-7003100 .3,500 ,
_____________________________________________ לקבוצות עד  90איש ,אפשרות
לקייטרינג054-5747012 ,
()24-25/18
_____________________________________________
מגרשים

אלעד

 קרקעות לבניה רוויה.
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק
פרוייקטים04-8441111 ,
()04-04
_____________________________________________

משרדים

ביריה

" אחוזת אלטונא" מערות
לארוח לזוגות ( +תינוק) +
ג'קוזי ובריכה ,פרטיות ,נוף
וחצר052-7703470 ,
()17-19/18
_____________________________________________

 לחגים ,שבתות חתן
 מציאה! מול קניון איילון וקבוצות "בית רומנו"  4דירות
 1/2חד' מפוארים ומוארים ,אירוח מאובזרות 20 ,מיטות,
בריכה סגורה  +חדר אוכל,
כניסה עצמאין לכל חדר,
ריהוט מלא 6 ,עמדות עבודה 150 ,ש"ח למיטה .רחל,
_____________________________________________ 050-4338878
050-7602600
()36-36/18
(_____________________________________________ )04-06
"דרך-עיר-נכסים"

בית חורון
מכירה/השכרה,
בפתח-תקווה,
 צימר יפיפה ומטופח
משרדים מפואר187 ,
בית-המשפטמ"ר,עם 10( 6ד' מי-ם ומודיעין) לזוג/
 +חד' ליד
( )04-04משפחה 2 ,חד' שינה וסלון,
מעליות וחניות052-2656825 ,
_____________________________________________
ג'קוזי ,בריכה בעונה ,סוכה
 ברב קוק ,משרד
כשרה במקום ,054-5461450
כ 40 -מ"ר ,משופץ
02-5361450 ,052-2611920
()36-09/18
_____________________________________________

ומסודר ,ק"א ,כמיידית,
בית מאיר
 3,300ש"ח כולל
ארנונה" .סלומון-נכסים ■ -מתחם נופש מדהים 8 -
ח'  +ברכה סגורה ומחוממת
והשקעות"
(( )04-04ניתנת להשכרה בנפרד) +
052-7652801
_____________________________________________

 מציאה ,משרד רק ב-
 1,500ש"ח לכניסה מיידית.
תיווך יזמות,054-4980159 ,
03-6138886
()04-04
_____________________________________________
 מציאה ,משרד להשכרה
 80מ"ר מפואר ומשופץ ,קומה
א' עם מעלית ברבי עקיבא
במרכז ,במחיר מציאה.
תיווך  BAיזמות,
0544-980-159 ,03-6138886
()04-04
_____________________________________________
 להשכרה משרד/קליניקה
משופץ קומפלט 35 ,מ"ר,
מיקום מרכזי בק.הרצוג,
054-6893020
(03-06ל)
_____________________________________________
 בכהנמן 100 ,מ"ר,
להשכרה ,מיקום מרכזי,
משופץ ,אפשרות לפי מטר
053-3167051
(02-04ל)
_____________________________________________

בוסתן ומשחקים .בקרו באתר
"אגם מים"02-5344514 ,
()25-24/18
_____________________________________________

בני ברק

 דירה חדשה לזוג לשבתות,
ימים ותקופת פסח בב"ב ברח'
מימון ,ק"א052-7617765 ,
()03-06
_____________________________________________
 דירת ארוח ממוזגת
מפוארת לימים ושבתות עד
 10נפשות ,מותאם לנכים ,ע"י
גן וורשא052-7623544 ,
()51-04/18
_____________________________________________
 במלצר  ,21דירת חדר,
קומת קרקע ,מתאים לנכים עד
 3מיטות ,מפוארת ,מאובזרת
וחדשה* .דירת  2חד'  +ג'קוזי,
רק לשבתות ,מאובזרת,
מפוארת* .דירת  4חד' ( 3חד'),
קומה  + 3מעלית ,מאובזרת,
מפוארת לימים ,שבתות וחגים,
052-7613554
(50-20/18ל)
_____________________________________________

4

הלוח של הציבור החרדי/דתי  200,000עותקים בכל רחבי הארץ .טלפון03-6162228 :

ח’  -י’ בשבט תשע”ח 24/1-26/1/2018

 מקום מדהים לשבתות  גיבוש נותן כח! דירות " פנינת הכפר"  -ארוח
חתן /גיבוש .אולם
ארוח לקבוצות /משפחות ,כפרי לזוגות ולמשפחות,
מפואר +חדרי אירוח כ -מתחם גדול ומפנק +משחקיה בריכה מחוממת (ג'קוזי
 55מיטות050-4198070.
( )52-3/18במושבה הקסומה אצל משפ' סאונה בהזמנה) מקווה
_____________________________________________ ריינר 050-4153074
_____________________________________________
( )52-16/18לגברים וס"ת במקום,
בר יוחאי
 2 צימרים מטופחים 050-3388668
)48/18
_____________________________________________
 במרכז המושב 2 ,צימרים
לכינרת,
סמוך
ביבניאל
משפחתיים ,יפים ,ממוזגים מתאים למשפחות עד "  20אחוזת אסתר" -
ומאובזרים  +מרפסת דשא איש ,בריכה בכל צימר ,צימרים מטופחים
וטרמפולינה053-2552555 ,
ומאובזרים למשפחות
_____________________________________________
( )51-25/18טרמפולינה ,פרגולות,
גדולות,
 יחידות ארוח כפרי
וזוגות ,בריכה  +מקווה
ערסלים ,פינת ליטוף,
ממוזגות ומאובזרות קומפלט,
( )51-19/18לגברי ,ג'קוזי ,גינה ונוף,
055-6678585
גינה  +מרפסת,
_____________________________________________ פינת חי ,052-8723705
,052-3452522
ירושלים והסביבה 050-4443803
()08-13/18
_____________________________________________
04-6987547 ,052-3771789
(  )34-34/18בגאולה לשבתות ,פנימיית
_____________________________________________

גליל מערבי

■ בעמקא ליד נהריה,
צימרים למשפחות ,שפע
אטרקציות חליבה ,רכיבה,
אוירה כפרית ודתית.
052-8669090 04-9969141
בקרו באתרmikibs.co.il :
()17-15/18
_____________________________________________

דימונה

■ ארוח בדימונה עד 120
מקומות לינה ,מטבח +
ח.אוכל  +לובי  +ח.הרצאות
 +בית כנסת  +מקווה,
054-3088080
()33-33/18
_____________________________________________

דלתון

 דירת נופש מאובזרת,
משקיפה לנוף גלילי קסום,
גינה ,דשא ,נדנדות ,ערסלים
וטרמפולינות,04-6820038 ,
050-4133082 ,050-4133098
()27-27/18
_____________________________________________
 ארוח לרוויה  -בגליל ארוח

פאר ,בריכה מחוממת ,ג'קוזי,
ח.אוכל ,ערסלים,
,050-2230470
04-6970537 ,050-7230470
()16-13/18
_____________________________________________

חשמונאים

 נופש אמיתי לזוגות בלבד
סוויטות מפוארות  +ברכה
מוצנעת  +חצר מרהיבה ,אתר
 "צימר דן" 058-7736573()12-10/18
_____________________________________________

טבריה

 דירת נופש  +צימר
בק.שמואל ,נוף לכינרת,
טרמפולינה ,נדנדה ,ג'קוזי,
050-4154145
()48-21/18
_____________________________________________
" אחוזת נוף כנרת" -
צימרים חדשים ומפוארים
בטבריה  +ג'קוזי  +נוף
לכינרת ,חצר ענקית ,במחירי
השקה!! 052-7134905
()37-11/18
_____________________________________________
 סוויטה חדשה

בנות ,כ 70 -מיטות  +חדר,
אוכל ומטבח054-8402671 ,
 חדרים מהודרים להשכרה
בהזדמנות בירושלים20 ,
מיטות058-4734418 ,
()02-05
_____________________________________________
 בסנהדריה ירושלים2 ,
יחידות נופש מפנקות ,ללא
מדרגות ,יומי/שבועי/חודשי,
052-7638702
()01-12
_____________________________________________
 בגאולה ,דירות נופש
נקיות מאובזרות קומפלט,
יפיפיות ,ברמה ,במגוון גדלים,
02-5384783 ,053-3184783
()50-1/19
_____________________________________________
 חדרי ארוח מפוארים
להשכרה עד  20מיטות
בירושלים צמוד לרחוב בר אילן,
 150למיטה054-7721307 ,
()46-19/18
_____________________________________________
 בנין ישיבה להשכרה
בשבתות  +חדר אוכל +
בית כנסת,052-7646764 ,
052-7634389
()46-45/18
_____________________________________________
 הצימר שלך בצפון
ירושלים ,מיזוג ועד  35נפש,
די.וי.די ,מנגלים ,ג'קוזי250 ,
ש"ח ללילה055-6697474 ,
todatoda.co.il
()51-50/18
_____________________________________________
 בגאולה ,דירת נופש
יוקרתית ,מאובזרת +גינה
(סוכה גדולה) +דירת  6חד',
מרווחת +חצר (סוכה ענקית).
053-3131809
()39-42/18
_____________________________________________
" נופי ירדן" "בנצימר"

(04-07ל)
_____________________________________________

מירון

 הכי קרוב לרשב"י!
כ 2 -דק' הליכה מהציון,
מתחם מחודש 6 ,יח'
מפוארות ומאובזרות,
כ 40 -מיטות  +גינה,
058-3221101
()02-01/19
_____________________________________________
 צימרים מרווחים

וממוזגים קרובים מאד
לציון הרשב"י,
לזוגות ומשפחות.
058-3257592
052-7644916
()36-40/18
_____________________________________________

■ יחידות נופש ,מאובזרות,
קרוב לרשב"י ,נוף מדהים,
במחירים נוחים .מרציאנו,
04-6987450
054-5989347
()25-28/18
_____________________________________________
 במירון ,דירות מרווחות
וממוזגות ,חצר דשא +
נדנדות ,מש' סופר,
04-6989734 ,052-4478055
()47-47/18
_____________________________________________
 צימר נקי וממוזג,
משפחתי ,מרפסת נוף ,קרוב
לרשב"י .משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119
()42-41/18
_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו -
דירות ברמה גבוהה ,ממוזגות
ומאובזרות ,למשפחות,
אפשרות לזוגות באמצע שבוע,
סוויטה ענקית מפנקת +
04-6989510 ,052-8771810
()38-38/18
_____________________________________________
מרפסת נוף  +ג'קוזי ,אפשרות
 צימר נקי ממוזג,
לכל הבית,050-7362739 ,
( )28-05/18משפחתי ,מרפסות נוף ,קרוב
050-2403750
_____________________________________________ לרשב"י ,משפחת אלק,
מיקום
נופש
 דירת
ושקט ,יפייפיה ,חדשה 04-6989119 ,054-8042119
()14-08/18
_____________________________________________
מרכזי

 צימר לתפארת עד 11
מיטות ,לכל השנה ,לבחורים
ומשפחות ,מומלץ ביותר
052-7623725
()24-07/18
_____________________________________________

קוממיות

  050-4115114לשבת וחול דירה
 050-4130444פרטית נקיה ומסודרת,
מזגנים וחצר,
,08-6601778
" אחוזת מרים" 6 -
בריכה 052-7113937 +
()49-10/18
צימרים מפוארים +
_____________________________________________

ברכת ספא מחוממת וסאונה,
למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70
04-6980419
()09-13/18
_____________________________________________

צפון

 צימר מפואר מאוד +
ג'קוזי ספא ענק ,מדשאות
וערסלים  +בריכה מוצנעת,
נוף עוצר נשימה!  780ש"ח
ל 2 -לילות  -תחבורה ציבורית
מכל הארץ עד המקום ,שעון
מים מהדרין054-5742965 .
()25-25/18
_____________________________________________

צפת

 וילה  5חד' למשפחות,
מפוארת ,מאובזרת +
בריכה מחוממת ,שולחן
סנוקר ,נוף מדהים
לחרמון,050-4296661 ,
050-7477127
()43-25/18
_____________________________________________
" צימר בסמטה" -
סמוך לכיכר המגינים
צימר ממוזג  +מטבח +
מרפסת.אפשרות לזוג
אחד או שני זוגות עד 6
מיטות באוירה נעימה.
053-3123435/0
()43-25/18
_____________________________________________
 בכניסה לעתיקה ,ליד
מלון רימונים ,דירת  4חד'
גדולה וממוזגת עד 14
איש ,מרפסת גדולה עם
נוף לעתיקה ולהרי מירון
052-5000685
()38-15/18
_____________________________________________

סרוגות ,הזיווג הוא כל מעיינינו
סודיות מובטחת ,בימים א-ה,
הלוואות ומשכנתאות לימוד נהיגה
" אחוזת נועם" 4 -
 16:00-21:00בלבד,
דירות נופש ,עד  30מיטות
בניית
משכנתאות:
שליו

אברהם
אתרוג
052-7333955

(01-52ל)
יוקרתיות ,למשפחות/זוגות
_____________________________________________
תמהיל מותאם אישית
מחפש מורה עם אידישקייט?
ליד ת.מרכזית ועתיקה ,חצר
 שידוכי "אור דוד"
*חסכון בזמן וכסף
מקצועי ,סבלני ואמין,
ענקית  +נוף מרהיב  +ברכה
לחרדים ,בעלי תשובה ,דתיים
*לעסקים  -משכנתא לרכישת המלצות בשפע,
( )36-36/18קניית רכבים
ונדנדות052-5856465 ,
_____________________________________________
( )24-25/18לאומים לכל הגילאים ולכל
נכסים
052-5487975
_____________________________________________
ואופנועים
רכבים
קונה

נופש
 שיר בנוף  -מתחם
058-5155545
הפרקים,
נדל"ן
לפרויקט
אשראי
*גיוס
(01-04ל)
_____________________________________________
לפירוק ,לנסיעה ולברזל,
המשקיף לכינרת ,מאובזר
050-6364235
תמיד
()03-14
מחירים הוגנים_____________________________________________ 052-8126020 ,
" ביחד שידוכים" אלפי
וממוזג  +בריכה ,ג'קוזי,
_____________________________________________
לנהוג נכון
(  )08-10/18לבעלי חשבון תקין בבנק,
מועמדים מכל הגזרים בכל
ברביקיו ,מתקני גן ברמה
 קונה כל הרכבים לפירוק עם כרטיס אשראי בתוקף,
רוצה רשיון נהיגה? הגילאים וגם פרק ב' ,עשרות
גבוהה לזוגות/משפחות/
 +נסיעה,052-4714818 ,
הלוואה בנקאית ללא ערבים
קבוצות058-7506090 ,
למשך אהרוני בועז שדכניות מכל הארץ,
_____________________________________________
(050-5238722 )20-24/18
()42-37/18
ש"ח
65,000
לסכום
עד
_____________________________________________
לאוטומט
נהיגה
מורה
072-239-1111
2
הכולל
 בית פרטי מאבן
()17-17/18
_____________________________________________
 5שנים ,ההלוואה תינתן בבנק
050-4084458
צימרים  +חצר גדולה בצלע
052-4132855
בלבד!
רכבים
מכירת
(01-52ל)
■ "שידוכי המרכז" -
ההר ,צופה לנוף מדהים,
_____________________________________________ בב“ב והמרכז
 לשכירים בעלי כרטיס

מכוניות

לזוג  +חצר בק.החרדית ,קרוב
לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173
()33-33/18
_____________________________________________

" חופשה במרומים"
צימרים לזוגות  +בריכה
מחוממת מוצנעת  +ג'קוזי
כרם בן זמרה
 +מטבחון מאובזר  +נוף,
בקרבת ביה"כ "  050-3770300אהבה בגבהים" 3 -
053-7707020
( )22-22/18סוויטות חלומיות ,נוף,
_____________________________________________
בריכה מחוממת ,מקווה,
 בפוריה " -בקתות

תאיר לכנרת"  -עם נוף החל מ 750 -ש"ח ללילה
(בין מירון לצפת).
מדהים!!! מאובזרות
וממוזגות  +גינה ,לזוגות www.godiab.com
()50-49/18
_____________________________________________
050-6927465
()32-03/19
_____________________________________________
מושב גורן
צימרים
כינורות"-
■ "אחוזת
 במושב גורן וילת
וסוויטות ,מרחק הליכה
לכנרת נופש  +בריכה פרטית,
ולטיילת  +בריכה מחוממת
 050-2080678אפשרות לנופש זוגי
וספא (כשר).
בצימר המערה,
052-5948777
()01-01/19
_____________________________________________
050-5990545
()03-06
_____________________________________________
 צימרים "שקיעה
מושב עלמה
באופק" ,בפוריה רומנטים
לזוגות ,בריכה מחוממת  צימרים  +בריכה+ג'קוזי
לישיבות ,שבתות חתן
מוצנעת ,ג'קוזי ענק +
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות
נוף ,ביכנ"ס קרוב,
052-8793288
()13-18/18
_____________________________________________
050-7322422
()24-24/18
_____________________________________________

יבניאל

מושב תרום

 04-6989511 050-9989500מיטות  +בריכה  +חצר +
_____________________________________________
( )49-08/18חדר אוכל  +בית כנסת,
050-5500964
 ארוח אצל הכהנים
()46-19/18
_____________________________________________
 דירות נקיות ומרווחות דירה מרווחת ,נוף מרהיב
לזוגות ומשפחות ,חצר גדולה לכינרת! באזור מצוין (מוכר)
ומטופחת  +מתקנים לילדים  +מרפסת ,למשפחות/
בני ישיבות,054-4406242 /
וחדר אוכל054-6987257 ,
_____________________________________________
(058-3237570 )28-28/18
()48-18/18
_____________________________________________
 דירות יפהפיות ,נקיות
מעלות
ומסודרות לשבתות וימים
גלילית
 דירת ארוח
בעתיקה ובכלל,04-6923371 ,
מפוארת ,ממוזגת בצפון +
053-3112314
,058-3266448
()42-41/18
מרפסת מפנקת ,ח.פרטית,
_____________________________________________
קרוב לאטרקציות,
 חדרי ארוח הגפן בלב
050-6333765
( )03-10העתיקה ,ממוזגות ומאובזרות
_____________________________________________
קומפלט (מול מלון רימונים)
"שיר
נופש
 דירות
,04-6973389 ,054-5881866
המעלות" מחודשות
050-8227511
()30-32/18
_____________________________________________
ומאובזרות ,בריכה מקורה,
החל מ 550 -ש"ח לזוג,
" הצימר של מולי"-
,052-7400402/1
בעתיקה 2 ,חד' ,חדישה
מטופחת ,מול קרליבך,
04-9978889
( )37-37/18לזוג ,2 +חניה050-6241690 .
.co.ilשירהמעלותwww.
_____________________________________________
03-9363752
()39-39/18
_____________________________________________
מצפה יריחו
 בלב העתיקה מול מלון
רימונים " -חדרי ארוח הגפן"
 צימר "נופי הירדן" -
בנצימר  -סוויטה מפנקת  +לזוגות ומשפחות,
,054-5881866
ג'קוזי ,מרווח ומרפסת נוף
04-6973389 ,050-8227511
()37-37/18
_____________________________________________
ענקית,050-7362739 ,
050-2403750
(  )40-15/18אחוזת רויאל דרים בצפון
_____________________________________________
נוף כנרת צפת 18 ,חדרים,
ספסופה
 2בריכות נפרדות מחוממות,
 וילה גדולה לאירוח ,בריכת מיטות יהודיות 2 ,ג'קוזי ,קרוב
לביהכנ"ס ,עד  70איש .יורם,
שחיה גדולה ,מרחבי דשא
050-2213887 050-5278881
()34-17/18
גדולים ,פינת ישיבה ,מנגל
_____________________________________________

וסוכה גדולה לחגים,

 21,800ק"מ ,מצב מצוין,
 30,000ש"ח .אזור ירושלים,
054-8460116
()01-04
_____________________________________________

יונדאי

 יונדאי גטס  ,glf -שנת
 1400 ,2008נפח מנוע ,יד ,2
050-2817606
()02-05
_____________________________________________

מאזדה

אשראי עד  70,000ש"ח
לתקופה עד  60חודשים,
בריבית מועדפת ,לא שוק
אפור! 052-5701630
()01-04
_____________________________________________
" אופק משכנתאות" ,כל
סוגי המשכנתאות ,מחיר עד
 .170,000לממושכני מזרחי,
חסכון במחזור,052-7655660 .
אמינדב
()48-07/18
_____________________________________________

הסעות
 מיניבוסים ומידיבוסים
להסעות וטיולים לכל חלקי
הארץ ,שירות אמין ואדיב.
"ציפי הסעות" ,050-4110855
052-3821702
()03-10
_____________________________________________

 בהזדמנות ,מאזדה
 2004 6אפורה ,חלונות
כהים ,וו גרירה ,מצלמת
רוורס ,טסט ארוך,
050-8253734
(03-04ל) " דרך המלך" הסעות
_____________________________________________
וטיולים  +שדה תעופה,
מיצובישי
 10-20-30-40-55מקומות
יד
וואגן
 מציבושי
ספייסטסט עד 053-30-30-200
()03-50
_____________________________________________
 290,000 ,3ק"מ,
סוף מרץ ,אזור ירושלים  5,500 ,הסעות הדקה ה!99 -
ש"ח054-8460116 ,
( )01-05רכבים ממוזגים וחדישים!
_____________________________________________
גם לנתב"ג!! 14.16.20
פג’ו
מקומות ,שרות אמין,
 פיג'ו  1400 205סמ"ק מחירים זולים!!
שנת  1993מצב מכני
מצוין,052-710-10-20 ,
מנוע משופץ ,מצבר
וגלגלים 053-3106300
()44-19/18
_____________________________________________
חדשים 1,600 ,ש"ח ,גמיש.
טל',050-5829142 :
" שלוימלה הסעות"
 ,03-6736961ארי
_____________________________________________
( - )48-01/18הסעות וטיולים לכל
הארץ ,רכבים מפוארים
מנתב"ג ירושלים וב"ב
ואירועים,053-3188842 ,
050-7532336
()36-36/18
_____________________________________________
 ויטראז' ,בעתיקה 8 ,חדרי

 מזל  -ארוח כפרי ,וילה 077-5590283 ,054-5726412
( )35-08/18אירוח יוקרתיים ומפוארים,
_____________________________________________
" אחוזת מלכותה"
פרטיות -וילה מרווחת ומושקעת ,נוף מדהים  למרגלות ההר  4 -יחידות למשפחות ולקבוצות ,קרוב
 +צימר ,בריכות
 +בריכה ,למשפחות ולזוגות,
לביהכנ"ס קרליבך ,חב"ד,
גישה לנכים 052-8013000 ,אירוח  +בריכה  +גינה,
משחקי
ג'קוזי,
מחוממות,
052-7646814
()21-21/18
_____________________________________________
_____________________________________________
( )54-07/18למשפחות ולזוגות,
שולחן במחירים אטרקטיבים
(  )29-29/18דירות קטנות וגדולות,
04-6980449
,052-4604609
( )47-20/18ארוח כפרי בווילה יפה
לחורף050-4145161 ,
_____________________________________________
 בריכה פרטית ,מושב _____________________________________________ נקיות וממוזגות  +נוף ,לימים/
" צימר אתנח"  3 -צימרים +
" סוויטות ארגמן"  +ג'קוזי שבתות וחגים ,לחרדים בלבד!
למשפחות  +ג'קוזי ובריכה ,דתי,02-9913107 ,
ספא פרטי לכל
יחידה  +ברכת ,052-7645275/2/3
בנויה ,צמוד למירון,
טרמפולינה ,מנגל ,ערסלים,054-6928116 ,
,054-8592082
050-2606535
(054-8470055 )37-50/18
נוף055-6678585 ,
058-3245275/2/4
()11-14/18
()34-34/18
()18-18/18
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

מוצרים
ושירותים

השכרת רכב

חירין!
מ צו
מ

 חדש בטבריה ,קרוב לחוף
הים ,מבחר צימרים ממוזגים +
ג'קוזי  +בריכה054-8818699 ,
()37-37/18
_____________________________________________
 דירה  10מיטות/יחידה

 אביב השכרת רכב ,גם
ברי מים
לנהגים חדשים וצעירים,
■ השכרות :מחשב נייד
 מתארגנת קבוצה בשיתוף רכבים לנוסעים 7-9
עם "אגמים" רכישת ברי מים מקומות )32-32/18(03-5790909 ,לשבוע  130ש"ח ,ומקרן ליום
יוקרתיים במחירים הטובים
_____________________________________________  80ש"ח .הגברה ליום  80ש"ח.
בארץ ,כשרות הבד"ץ ע"ח,
המרה מוידאו לדיסק  30ש"ח.
להזמנות 1-700-55-29-29 -
()01-12
050-7801545
_____________________________________________
()29-29/18
השכרת רכב _____________________________________________
 מתארגנת קבוצה
הסוכן החרדי שלך
לרכישת ברי מים במחיר
סופרי סת”ם
הוותיק והאמין
מוזל במיוחד ,כל החברות +
בחברות הגדולות בעולם  הננו להודיע לכל
אופציית שבת053-3177390 ,
()45-4/18
_____________________________________________

מחשבים

מרכז הזמנות ארצי לקוחותנו כי פתחנו בבני
 דירה  +מלונית (15-50
ברק בשעה טובה מחסן גדול
גמ”חים
מיטות)  +אולם  +חצר
 050-4160126 | 03-5705102ומרווח של -קלף -קניגסברג-
משחקים ,נקי במיוחד,
באיכות הגבוהה ביותר.
 גמ"ח גיבוי נתונים
טוב!!!
תשכרו

052-7613501/2
כל מה שחיפשת תמצא כאן!
(*( )47-47/18חינם*) קבצים מכל
_____________________________________________
לא שוכרים רכב לפני
מבצע השבוע* מזוזות גודל 12
מכשירים/שחזור תמונות,
ס''מ  10.5ש''ח ס''ת  48ס''מ
ראש פינה
( )02-02שמתקשרים ל"שחר
058-4247557
_____________________________________________ השכרת רכב" ,פרטיות 195 ,ש''ח .הנהלת קלף לב
 צימרים "אחוזת נופר/
בב"ב
תינוק
עריסות
גמ"ח

052-7623142
()02-05
מסחריות ,מפוארות ,מרכז _____________________________________________
נוף כנרת"  4יחידות מרווחות ,קרית הרצוג052-7188889 ,
_____________________________________________
מדהימות ,מאובזרות וממוזגות
( )02-02הזמנות ארצי:
 +ג'קוזי בכל יחידה ,בריכה
( )36-36/18צילום אירועים
077-40-900-70
הובלות
_____________________________________________
מובנית מחוממת ,קרוב לקברי
צדיקים ,מתאים לקבוצות,
■ יוסי זיו  -צלם אירועים
 הובלות המרכבה -
משפחות וזוגות.
מקצועי! צוות מורחב,
מחירים ושרות מעולים!
050-5384778
שירות ואיכות ללא
( )29-29/18הפצת חבילות גדולות
www.zimmer.co.il/nofar
קל אוטו
_____________________________________________
פשרות ,מבצעים מיוחדים
וקטנות גם קירור
( )03-14הסוכן שלך בקל אוטו לחתונות 0525-778544
()28-28/18
_____________________________________________
" הפגודה בפינה"  4 -יח' והקפאה! 055-6688870
מדהימות ,מאובזרות וממוזגות_____________________________________________ ,
רכב
השכרת
במחירים הכי טובים!!!  מבצע צילום מקצועי 100
קרוב לק .צדיקים  +בריכה
תמונות  +וידיאו  +אלבום,
עלית .קבוצות/משפחות/זוגות הוצאה לאור
הזמנות
מרכזארצי  600 02-6-630-630ש"ח  -ברית/בריתה.
www.hapagoda.com
בר מצוה/חינה  900 -ש"ח.
('  )20-19/18נקודה'  -הכול לספר שלך
054-9988348
_____________________________________________
052-8510980
הקלדה,
עריכה,
להיום,
מהמם
()01-12
ניקוד ,עימוד ,סריקות ,תמלול ,יעוץ ועזרה
_____________________________________________
רמת הגולן
 יעוץ ותמיכה רגשית,
 במרכז הדתי חיספין ,צימר תרגום03-80-600-09 ,
שידוכים
( )03-14שלום בית וכן הכוונה לבעלי
A80699@gmail.com
חדש ומאובזר ,ג'קוזי ,קרוב
בריכה _____________________________________________ תשובה ,ייעוץ טלפוני
מפורט " טובים השניים" שידוכים
לאטרקציות ומסלולים,
054-8748069
תשלום,
ללא
החזרי מס
_____________________________________________
( )01-04לגילאי  30+למגזר הדתי,
נפרדת ביישוב054-2232004 ,
()17-17/18
_____________________________________________
 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד חרדי ,ללא דמי הרשמה -
חיי המשפחה וקדושת הבית ,בערב054-8452118 ,
טיולי ג’יפים
(04-07ל)
_____________________________________________
עזרה דסקרטית ומקצועית
 שידוכים ברמה גבוהה,
 בנצי טיולי ג'יפים  -חווית
באישור רבנים .יהודית גרוס,
שטח יחודית ,מס'  1בארץ
_____________________________________________ מאגר הצעות איכותי המכיל
055-6786818
באיכות! נסיון  30שנה!
( )45-13/18בחורים/ות משכילים ,דת"ל/
מטפל
שכטר
אהרון

050-2403750 ,052-2403750
זוגי ,פסיכוטרפסיט ,חרדות ,חרדים052-3245153 ,
()40-15/18
_____________________________________________
()03-06
_____________________________________________
 בת מלך ,משרד שידוכים
דכאונות ,התמכרויות,
( )43-11/18איכותי ביותר לחרדים וכיפות
כפייתיות וכו'052-7660908 ,
_____________________________________________

וממוזגת ,מרפסת ענקית ,נוף ■ אירוח פאר חדש -
מדהים052-7170576 ,
( )29-06/18מרחבים למשפחות ,קבוצות
_____________________________________________
ולזוגות  +נוף ,מרהיב סמוך
 במלון רמדה ,חדר +
מטבחון ומרפסת ,כולל שרותי לרשב"י,052-5226788 ,
,052-4478055
המלון (ללא אוכל) לימים/
וחלומית ,נוף מרהיב
04-6980585
()35-41/18
שבתות/תקופות,
_____________________________________________
לכינרת 2 ,ג'קוזי ועוד
052-7155422
,053-3147542
הונדה
()47-46/18
בעליה לציון ,דירות זוכיות _____________________________________________
פינוקים ,קרוב להכל ,עד 052-7184183
( )39-40/18
_____________________________________________
ומשפחתיות ,ברמה גבוהה"  .בית ארז"  -מתחם ארוח  הונדה  ,FRVיד 6 ,3
 15איש052-7164243 ,
מקומות ,מטופלת במורשה,
משפ' שטרק  050-6393480חרדי ומרווח בהר כנען50 ,
()34-09/18
_____________________________________________
כלנית
 צימרים חלומיים  +ג'קוזי
ענק ספא ,בריכה אולימפית,
צנועה ומבודדת! מושב דתי,
תחבורה ציבורית מכל הארץ,
ביה"כ קרוב! 052-4484443
()48-21/18
_____________________________________________
 צימרים מפוארים בצפון +
ג'קוזי גדול בכל צימר  +בריכה
בחורף ומוצנעת ,מבצע חורף
חם!! 054-6242965
()37-36/18
_____________________________________________

מזל

וברכה

שידוכים לחרדים ודתיים
 נהיגה ברמה אחרת ,בלבד! מחלקה מיוחדת
לאשכנזים ,חסידים
לימוד מהיר,
קצריהודה ,לטאים ,ספרדים ופרק
ואיכותי ,יוסי בן
ב' ,שדכן מקצועי עם
,03-5352975
המון הצעות.
052-2595370
054-8422105
" שמעוני"  -בית ספר 03-6189388
()40-12/18
_____________________________________________

()03-02/19
_____________________________________________

לנהיגה 50 ,שנות נסיון,
הילוכים ,אוטומט ,נכים,
אוטובוס ציבורי זעיר,
משאית ,אופנועים,
,03-6054445
03-6044435
()25-25/18
_____________________________________________
 אהרון מורה לנהיגה,
אוטומט ,סוזוקי ויטרה,
חדשה ,טסט מיידי ,מבחן
פנימי חינם
050-4469796
()36-36/18
_____________________________________________
 דרור חלוץ,מורה מוכר
בבני-ברק והסביבה ,יחס
אישי וסבלני ,במחירים
מיוחדים ,הקפדה על זמן
שיעור נהיגה  40דקות
לפחות ,אוטומטי 120
ש"ח ,ידני  120ש"ח,
אחוזי הצלחה גבוהים
במבחן המעשי ,ספר
תאוריה חינם!
052-2514960
(48-20/18ל)
_____________________________________________

קפלר

 ₪ 5,900רכב משא
 גמ"ח רכב לאברכים,
איפור
קרייזלר 7 ,מקומות ,גדול
 ₪ 3,900אוטומטי
ב-
(,)wazw
ווייז
+
ומרווח
פרטי/
 מאפרת מקצועית ,איפור  250ש"ח ליום052-7696100 ,
כלה ועוד ,מגיע אלייך! מחירים _____________________________________________
( ₪ 3,630 )46-46/18הילוכים

(  )02-04גם אני שוכר בנח -קאר,
נוחים! 052-2477112
_____________________________________________ סוכנות להשכרת רכב בארץ
לפרסום ובחו"ל .שירות! אמינו! מחיר!
0722-777-200
()03-02/19
_____________________________________________ 03-6162228

שיעורים פרטיים
שעורים פרטיים
באזור המרכז

אנגלית/מתמטיקה
כל הרמות
053-2252759
chen20152057
@gmail.com

שיפוצים
 שיפוצי פנים כללים -
קרמיקה מקלחות ,מטבחים
 +עבודת בניה ,משה אנ"ש,
052-2787763
()01-04
_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

מרכז מתקדם
להוראת נהיגה

החבילה כוללת :קבלנות למשאית
שיעורי חובה +לבעלי רשיון על
פרטי הילוכים
טסט פנימי+

טסט

&3,500

ראשון לליאפשרות שיעורים
מומרוודתע"י עד הרישיון

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

שיחת חינם 1800-280-800 :לימוד-נהיגהcom.

מזל

ח’  -י’ בשבט תשע”ח 5 24/1-26/1/2018

וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי  200,000עותקים בכל רחבי הארץ .טלפון03-6162228 :

שיפור הראייה  רוכש במזומן אלבומי
תמונות ומדבקות ,קלפי
 שיפור הראיה בדרך
רבנים ,תורהכרט ועוד,
054-2509001
הטבעית ללא משקפיים,
(04-05ח)
_____________________________________________
עדשות מגע ,או ניתוחים.
 דרושה אורגנית ימהה,
טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 058-3245685
(04-05ח)
_____________________________________________
עיניים050-414-5359 .
 דרושה מכונת תפירה
 072-282-8034יואל לוי
בתרומה למשפחת אברך בן
www.yoel-levy.com
_____________________________________________ תורה052-7396092 ,
(04-05ח)
(_____________________________________________ )39-14/18
 דרוש מזגן חלון קטן
שירות לעסקים בתרומה/מחיר סמלי לבן
 R.T.Mשרות לעסקים ,תורה054-8432271 ,
(04-05ח)
_____________________________________________

משרד/ניהול/מזכירות/טיפול  דרושה עגלת תאומים
בתרומה054-8432271 ,
(04-05ח)
בלקוחות /גביה/הזמנות/
_____________________________________________
יומנים ,עבודה מול חו"ל ,נסיון  בירושלים למשפחה
למעלה מ 20 -שנה,
ברוכה דרוש בדחיפות לול או
054-6760750
_____________________________________________ עריסה050-6256846 ,
(04-05ח)
(_____________________________________________ )01-04
 דרוש בחינם פלאפון דור 2
בכול מצב058-3294323 ,
(03-04ח)
_____________________________________________
 מעונין בגליונות "זמן"
מלפני חודש ומעלה,
052-7157077
(03-04ח)
_____________________________________________
 דרושה מכונת תפירה
בתרומה למשפחת אברך בן
אבדו משקפי שמש של תורה052-7396092 ,
(03-04ח)
_____________________________________________

 דרוש פקס "פנסוניק"
דולצ'ה וגבאנה לאישה,
( )02-05לא תקין לחלקי חילוף דגם
054-6337121
_____________________________________________  ,FP101טל'03-5700672 :
(03-04ח)
_____________________________________________
סאקר
בגן
סידור

נמצאעליו "מאיר בל חמו"  דרוש לחתן ש"ס (תלמוד
שחרוט
בבלי) חתנים בתרומה,
054-8456910
_____________________________________________
(04-05ח) 052-7149509
(03-04ח)
_____________________________________________
 נמצא נגן באוטובוס קו
 דרוש פלאפון נוקיה 208
 146מחולון לב"ב,
אפ' הרוס לחלקים,
054-8404647
(04-05ח)
_____________________________________________
052-7642805
(03-04ח)
_____________________________________________
ביום
סאן-דיסק
 אבד נגן
 דרוש רמבם פרנקל לחתן,
שלישי ח' טבת תשע"ח,
052-7642805
(03-04ח)
(04-05ח) _____________________________________________
052-7611354
_____________________________________________  דרוש מכונת גילוח עם
בעמק
כשנתיים
 לפני
המעיינות (בצפון) התבקשתי הכשר של הרב גרוס אפ' עם
052-7642805
קטנה,
תקלה
(03-04ח)
_____________________________________________
ע"י זוג לשמור על מצלמה
 דרושה אורגנית ימהה,
ושעון ונשכח אצלנו,
_____________________________________________ 058-3245685
052-7117978
(03-04ח)
(03-04ח) _____________________________________________
 מעונין בעגלה  -טיולון
 אבדה בחנוכה טבעת
זהב באזור בני-ברק ,המוצא לתינוק בדחיפות,
_____________________________________________ 050-4116799
להתקשר ל054-8435331 :
(03-04ח)
(03-04ח) _____________________________________________
 מעונין בעמודון לספרים
 נמצא צמיד כסף טהור
עם דלתות050-4116799 ,
בחתונה בארמונות חן ,בב'
(03-04ח)
_____________________________________________
כסליו054-8475773 ,
(03-04ח)
_____________________________________________
 דרוש לבן ישיבה מקרר
למדידת
 נמצא מכשיר
חמישה ליטר במחיר סמלי.
סוכה (באריזה חדשה) בפרדס צבי03-9370179 ,
(03-04ח)
_____________________________________________
כץ052-5111141 ,
(03-04ח)
_____________________________________________
 נמצאה לפני תקופה
עגלת תינוק מחברת בייבי
03-6743356
ג'וגר במרכז ב"ב,
(03-04ח)
_____________________________________________
 נמצא אוזניית בלוטוס בקו
אוטובוס בבני-ברק,
052-5112008
(03-04ח)
_____________________________________________
 נמצאה טבעת בבני-ברק
ברח' ז'בוטינסקי
פינת השומר מוצרי חשמל
במוצ"ש פרשת וירא,
054-8467854
(03-04ח)  מחשב חזק ,I5
_____________________________________________
 נמצא צמיד זהב
בב"ב ,מושלם לתוכנות גרפיות
במכירה של ציפי שכטר
מחודש כולל שנה
באולמי ערלוי בי' בכסליו,
_____________________________________________ אחריות בחצי מחיר
050-4101002
(03-04ח) מחדש,054-4543701 ,
 אבדה בחנוכה טבעת
זהב באזור בני-ברק המוצא 03-5066331
()35-10/18
_____________________________________________
להתקשר ל054-8435331 :
_____________________________________________
(03-04ח)  ניתוק אינטרנט
 נמצאה שרשרת יקרה
ממחשבים בלבד ,ללא נזק
בשבת חיי שרה באזור
למחשב .אזור המרכז בין
סוקולוב/השלושה בבני-ברק052-7611936 17:00-20:00 ,
()01-05/18
_____________________________________________
058-3218331
_____________________________________________
(03-04ח)  למכירה מזגן חלון 2.5
אביטל
ע"ש
קו
 נמצא רב
כוח מתאים לסוכה .יצחק
חרות052-5111141 ,
(03-04ח)
_____________________________________________
054-4584974
ברק
בני
()39-43
_____________________________________________
 נאבד מעיל צמר של
 מכונות תפירה  -זינגר
גברים ,ארוך ,צבע שחור
תפר ישיר  490 -ש"ח .זינגר
באולמי קונקורד בי"ג טבת,
(03-04ח) ישר וזיגזג 650 -ש"ח .ברלינה
054-8435745
_____________________________________________  1,850 -ש"ח .שירות ואיסוף
 נמצא מכשיר למדידת
חברת תיקונים מהבית .דסלר 15
סוכר חדש באריזה ,של
 052-5111141ב"ב,03-5791036 ,
 ,bayerטל':
(03-04ח)
050-5894918
_____________________________________________
()45-20/18
_____________________________________________
 מסך מחשב מצוין80 ,
ש"ח בלבד ,בני-ברק,
052-5737813
(04-05ח)
_____________________________________________
 מפזר חום איכותי כמו
חדש 30 ,ש"ח בלבד,
052-5737813
(04-05ח)
_____________________________________________
 תנור אפיה משולב גז,
 קונה זהב! יהלומים!  200ש"ח בלבד ,בני-ברק,
052-5737813
(04-05ח)
_____________________________________________
כלי כסף! בכל מצב!
במזומן! אפשרות בבית  שואב אבק איכותי לרכב,
הלקוח 100 )28-06/18(054-2821847 ,ש"ח052-5737813 ,
(04-05ח)
_____________________________________________ _____________________________________________
 פקס ,מכונת צילום
■ קונה ספרי קודש
משולב 130 ,ש"ח בלבד,
ישנים וכן מכתבים
052-5737813
(04-05ח)
_____________________________________________
מקוריים מגדולי ישראל 5  ,סוללות למכשירי
תשלום גבוה.
שמיעה  P10ב 50 -ש"ח
(( )23-52/18נמכר עקב מעבר למכשיר
052-7674348
_____________________________________________
 ביהכ"נ חדש דרוש תורם אחר) ,י-ם052-7633965 ,
(04-05ח)
_____________________________________________
 מחליק שיער איכותי וחזק,
לריהוט להצלחה/לע"נ,
_____________________________________________ רק  50ש"ח054-8452961 ,
054-8447564
(04-05ח)
(04-05ח) _____________________________________________
 מנורה דקורטיבית כחולה
 דרוש לקניה/החלפה
בצורת קוביה ,חדש באריזה,
טלפון סמסונג גלקסי יאנג
_____________________________________________  50ש"ח052-4831449 ,
כשר יד שניה054-8443873 ,
(04-05ח)
(04-05ח) _____________________________________________

אבידות

יד שניה
מוכרים

יד שניה
קונים

 ארון דלת אחת לילדים,
 פלש למצלמה 150 ,ש"ח,
 בהזדמנות 8 ,כסאות
לסלון ,מרופדות ,עץ מלא 50 ,כחול ותכלת ,יפה מאוד500 ,
054-8412903
(04-05ח)
_____________________________________________
_____________________________________________ ש"ח 053-3159993 ,ירושלים
ש"ח050-9089110 ,
(03-04ח)
(04-05ח) _____________________________________________
 רדיו דיסק מקורי חדש
 ספריה כולל כוורת עליונה,
 MP3לרכב מאזדה 500 ,3
 ספת עור צבע חום,
_____________________________________________  500ש"ח052-8883737 ,
ש"ח054-8435872 ,
בני-ברק052-5737813 ,
(03-04ח)
(04-05ח) _____________________________________________
(04-05ח)
_____________________________________________
 שולחן כתיבה מצוין  100 ,מיטת נוער  +ארגז
 שלט חדש דגם
מצעים 500 ,ש"ח,
 zm-9067nמתאים למזגנים
ש"ח בלבד ,מצב מעולה,
052-8883737
תדיראן/טורנדו 50 ,ש"ח,
(03-04ח)
052-5737813
(04-05ח) _____________________________________________
_____________________________________________
052-3463482
 מזרון אורטופדי  +בסיס  מיטה זוגית פשוטה ללא
(04-05ח)
_____________________________________________
 ,90/190מצב מצוין ,ירושלים ,הפרדה 200X220 ,ללא מזרון
 מכונת תספורת תקינה,
(04-05ח) בב"ב 450 ,ש"ח,
 100ש"ח052-3463482 ,
053-3159993
(04-05ח)
_____________________________________________
_____________________________________________ 058-7734487
(03-04ח)
_____________________________________________
כ"ס
 מזגן עילי "טורנדו" 1
160
אוכל,
פינת
שולחן

 למסירה בחינם מזנון עץ
תקין,
 +שלט 400 ,ש"ח -
052-5737813
בלבד,
ש"ח
(04-05ח)
_____________________________________________
גובה  70רוחב ,190
052-3463482
(04-05ח)
_____________________________________________
ש"ח
350
מכתביות,
050-9958001

(03-04ח)
_____________________________________________
4
(בילד-אין),
 כיריים גז
כ"א ,מצב חדש וכן מיטות
  050-4183200שידה ומראה מעץ ,גובה
להבות 200 ,ש"ח,
לילדים ,טל':
_____________________________________________
(04-05ח)  ,190רוחב  350 ,140ש"ח,
052-3463482
(04-05ח)
_____________________________________________
050-9958001
 ארונית מטבח במצב
(03-04ח)
_____________________________________________
נורות
תוארה
 3 גופי
טוב ,צבע בננה ,בבני-ברק,
הלוגן 100 ,ש"ח,
 500ש"ח,054-8477988 ,
12V
קומפרסור
מיני
12V
קומפרסור
מיני
ש"ח,
500
גדול,
גנרטור



052-3463482
03-5740224
_____________________________________________
(04-05ח)
(03-04ח) למצת רכב לניפוח גלגלים
_____________________________________________
(04-05ח) למצת רכב לניפוח גלגלים
054-7773591
אלקטרה
ג'וניור
 מזגן חלון
_____________________________________________ ואופניים  90 -ש"ח ,טל':
 שולחן מניקור חדש עם
ואופנים  90 -ש"ח ,טל':
 מחשב נייד מסך גדול
 3/4כוח במצב מצוין500 ,
בב"ב052-2727474 +,
_____________________________________________ מנורה חדשה054-8435872 ,
052-2727474
(04-05ח)
(04-05ח)
(03-04ח) _____________________________________________
_____________________________________________
וינדוס (ללא תוכנות)
ש"ח052-7396092 ,
_____________________________________________
 500ש"ח03-04( 058-7734487 ,ח)  מפזר חום איכותי כמו
 כסא נוח מתקפל (מתאים
(04-05ח)  מיקסר קנווד מיג'ור +
_____________________________________________
חדש,
מצב
 אורגן ימהה,
בלבד,
ש"ח
30
חדש,
ש"ח,
50
לטיולים),
מקצף (ללא קערה) ,חדש
ש"ח
 מטען למחשב נייד
 500ש"ח058-3245685 ,
052-5737813
052-3463482
(04-05ח)
_____________________________________________
ש"ח,
480
באריזה,
(03-04ח)
(04-05ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
כל בגדי האירועים
 +תוכנות  +תיק
 מכשיר ניווט  G.P.Sחדש054-8419233 ,
איכותיש"ח  ,תנור אפיה משולב גז,
 שולחן סלון נמוך צבע
_____________________________________________
הקודם זוכה!
(04-05ח) (אוניברסלי) בב"ב100 ,
איכותי ,מפות 2018
 210ש"ח בלבד ,בני-ברק,
חום 120 ,ש"ח בלבד עץ מלא,
תאים
שני
אין"
"בילד
 054-8518182ותוספות  תנור
058-7734487
,280
(03-04ח)
ירושלים  52ב“ב
_____________________________________________
052-5737813
(04-05ח)
מאוד,
וחזק
יציב
_____________________________________________
(03-04ח)
הידוע
'בליני'
וחלבי
בשרי
_____________________________________________
 10:00-20:00רצוף | שישי סגור
דיסק
קומפט
מערכת
052-5737813

תומך
WIFI
+
נטסטיק
ש"ח,
500
ב-
גבוהה
באיכות

(04-05ח)
וידאו
קלטות
5
עם
וידאו
_____________________________________________

03-5792841 | 054-5792841
(04-05ח) כולל רדיו ,חדש ,יפה וגדול,
דור  3+4חדש ואיכותי ,עובד 050-4197000
לילדים 500 ,ש"ח,
מסיבי
מעץ
סלוני
שולחן
_____________________________________________

גם בלי מחשב!  149ש"ח,
(03-04ח) וחזק  5 +כיסאות ,במצב טוב  ,מיטת יחיד טובה190 ,
 מגפון נייד עוצמתי חדש  300ש"ח03-04( 054-5482231 ,ח) 050-3337530
_____________________________________________ _____________________________________________
054-8432352
ש"ח054-5656194 ,
(04-05ח)
(03-04ח)
_____________________________________________
טוב
במצב
גדול
מחשב
_____________________________________________

052-7114387
ש"ח,
190
עם
מיקרופון
כולל
באריזה
_____________________________________________
זקוק
דלתות,
2
 מקרר בקו
(03-04ח)  שולחן כתיבה חום290 ,
חדש,
ועכבר
מקלדת
כולל
עמותת
ש"ח,
280
יבואן,
במחיר
חוט
 שלושה מדפי נוי
צבעוניים ש"ח בלבד054-5656194 ,
_____________________________________________  300ש"ח054-5482231 ,
לתיקון ,ב 100 -ש"ח ,טלפון054-3132330 :
(03-04ח)
_____________________________________________
(03-04ח)
(04-05ח) _____________________________________________
לחדר ילדים ,יפים מאוד,
052-7613645
_____________________________________________
 שולחן כתיבה מצוין100 ,
(04-05ח)  מערכת תאורה לצילום  מברגה בוש  ,14Vב150 -
מסנדוויץ אדום 50 ,ש"ח
מקלדת
 עכבר +
 052-7600336ש"ח בלבד ,מצב מעולה,
2
הכוללת
ואירועים
לסטודיו
055-6788716
ש"ח,
(03-04ח) ייעוץ וטיפול למדף ,בב"ב,
_____________________________________________
_____________________________________________
(03-04ח) 052-5737813
אלחוטיים של מיקרוסופט75 ,
(03-04ח)
נלווה,
ציוד
ועוד
פלאש
מטריות
_____________________________________________
4
(בילד-אין),
גז
כיריים
 מיטת יחיד עם ארגז
(04-05ח)  500ש"ח ,ב"ב 054-3132330 ,
ש"ח052-4831449 ,
בחובות
_____________________________________________
_____________________________________________
(04-05ח) להבות 200 ,ש"ח,
מצעים ומזרון בנפרד150 ,
מנקים חורף
לבן
 מקרר גדול צבע
גם
מתמחים
נטורופת 052-3463482
ש"ח052-5737813 ,
(03-04ח)
(03-04ח)
_____________________________________________
אמריקאי  -עובד  -בבני-ברק,
_____________________________________________
יובל
מרפאת
קשים
במקרים
 3 גופי תאורה  -נורות
 500ש"ח,054-8477988 ,
 מזרון יחיד 70 ,ש"ח ,מצב
(04-05ח) צומת הבריאות זה הצואר
03-5740224
הלוגן 100 ,ש"ח,
אורטופדי מצויין ,בני-ברק,
_____________________________________________
צוארי
עיסוי
(03-04ח) אלפי פריטים
052-3463482
052-5737813
 תרגומון דיגיטלי -
_____________________________________________
(03-04ח) דיסקרטיות מלאה _____________________________________________
לכאבי כתפיים ,אנמיה,
עברי/אנגלי/צרפתי ועוד
כאבי ראש ,קשב וריכוז,
 מכונת תספורת תקינה,
 מדפים "כתר" גדולים
כחדש 250 ,ש"ח ,בירושלים ,אירוע מוחי ,לחץ ,גם לילדים
 100ש"ח052-3463482 ,
(03-04ח)  מכונת כביסה בוש דגם מפלסטיק ,חזק ויציב160 ,
_____________________________________________
054-8423406
(04-05ח) עיסוי רפואי מלא
 מזגן עילי "טורנדו"  1כ"ס  ,WOL 1270ב 500 -ש"ח ,ש"ח052-5737813 ,
_____________________________________________
(03-04ח)
_____________________________________________
מתקדם
חשמלי
 אורגן
050-3337530
(03-04ח)
תקין,
ש"ח
400
שלט,
+
כסאות
8
בהזדמנות
_____________________________________________

ירושלים  52ב“ב
מעולה,
במצב
ימהה
מדגם
050-7715452
052-3463482
50
מלא,
עץ
מרופדות,
לסלון,
(03-04ח)  פקס ,מכונת צילום
 10:00-20:00רצוף | שישי סגור
_____________________________________________
טל'052-7616357 :
(04-05ח)
ש"ח050-9089110 ,
(03-04ח) 03-5792841 | 054-5792841
משולב 90 ,ש"ח בלבד,
_____________________________________________  שואב אבק מצב טוב  50 ,שלט חדש דגם
_____________________________________________
 מקרר נורמנדה ,זקוק
 ZM-9067Nמתאים למזגנים 052-5737813
(03-04ח)  4 כסאות עץ,
_____________________________________________
לתיקון ,ב 100 -ש"ח ,טלפון :ש"ח ,ב"ב054-8444245 ,
ש"ח,ריפוד בד  מיטות לחדר שינה +
(03-04ח)
_____________________________________________
ש"ח,
50
תדיראן/טורנדו,
500
משובץ,
חדשה
לילה
מנורת

מזרונים  +שידה ,ב 400 -ש"ח
052-7613645
_____________________________________________
(04-05ח)  תנור חימום תו תקן מצב 052-3463482
054-5705546
(03-04ח) בשילוב קריסטל 70 ,ש"ח,
(03-04ח) כ"א ,בב"ב054-8446691 ,
_____________________________________________
_____________________________________________
(03-04ח)
_____________________________________________
חדש
אינץ'
 טאבלט 8
ב"ב,
ש"ח,
80
מצוין,
052-7148004
(03-04ח)
_____________________________________________  מיטה משולשת במצב
(03-04ח)  נגן סמסונג ספורט חדש8 ,
 כסא נוח מתקפל (מתאים
באריזה 400 ,ש"ח ,טל':
054-8444245
_____________________________________________
טל':
ש"ח,
500
מצוין,
ב"ב,
ש"ח,
180
ג'יגה,
לטיולים) 50 ,ש"ח,
054-7561146
_____________________________________________
050-9228222
ריהוט
_____________________________________________ 052-3463482
(04-05ח)  מיחם מים לשבת לחיצה054-8426696 ,
(03-04ח)
(03-04ח)
(03-04ח) _____________________________________________
_____________________________________________
 מחשב פנטיום  4כולל
ב"ב,
ש"ח,
100
מצוין,
מצב
 שואב אבק גרץ 160 ,ש"ח  שולחן וכסאות חדשים  ,מזנון קטן בצבע שחור   -כסא מנהלים עם גלגלים
מסך במצב חדש,
 500054-7561146ש"ח054-8444245 ,
_____________________________________________
(03-04ח) אפשרות לכסאות בלבד ,סלון  300ש"ח050-9340317 ,
(03-04ח)  +ידיות 80 ,ש"ח בלבד,
טל':
(03-04ח) חזק וטוב052-5737813 ,
(04-05ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
אחד
תא
משולב
תנור
052-5737813
מזגן חלון ג'וניור אלקטרה  2+3שחור מעור איטלקי,
 מחשב נייד לנובו כחדש 
(03-04ח)
_____________________________________________
 6 כסאות לסלון כחדשים,

 ,WIN10 + wordב 500 -של "בליס" במצב טוב (3
052-4227714
 כורסת יחיד נוחה160 ,
_____________________________________________
( 250 )51-51ש"ח כל אחד,
 3/4כוח במצב מצוין500 ,
_____________________________________________ ש"ח בלבד052-5737813 ,
ש"ח ,טל'052-8380655 :
(04-05ח) להבות) ,בירושלים 400 ,ש"ח ,ש"ח03-04( 052-7396092 ,ח)  2 שידות טואלות כל 054-7773591
(03-04ח)
(03-04ח) _____________________________________________
_____________________________________________ 02-5858827
(03-04ח)
_____________________________________________
 שידת  4מגירות ,צבע
_____________________________________________ אחת  2מגירות במצב
(מזגנית)
 מפזר חום עילי
 2 ספות נוער כפולות
ש"ח,
200
כחדש,
גמבוי
באריזה  80 ,כירה חשמלית לסיר  ,1
חום ,עץ מלא ,רוחב  80ס"מ,
כולל שלט חדש
מצוין צבע וונגה ידיות
מעולות 490 ,ש"ח,
04-05( 052-8380655ח) חדש באריזה (כשר) 50 ,ש"ח 058-3294323
(03-04ח)
(03-04ח)  260ש"ח ,מצב מצוין,
_____________________________________________
ש"ח ,טל':
ש"ח,
400
ב-
ברונזה
054-7773591
_____________________________________________
(052-5737813 _____________________________________________ )03-03
תיק
כולל
נייד
מחשב
טל':
בפתח-תקווה,
(03-04ח)

052-7773526
_____________________________________________
כפול
גריל
כולל
מיקרוגל

_____________________________________________  ספות 2+3
(03-04ח) ועכבר אלחוטי,
מורפי ריצ'רד איכותי במצב 052-8380655
ש"ח,דמוי עור חום  ,שידת טואלט 1.24 ,מטר,
_____________________________________________
 4 כסאות עץ ,ריפוד בד מ.טוב500 ,
500
ב-
,Win10
+
word
מצב מצוין! סגנון עתיק ,חום
טל':
ש"ח,
500
מצוין,
 סורק מסמכים
משובץ 500 ,ש"ח,
053-3159310
_____________________________________________
(03-04ח) כהה 200 ,ש"ח,
למחשב ש"ח ,טל'052-8380655 :
052-8380655
_____________________________________________
(04-05ח) איכותי  ,HPב 100 -ש"ח,
(03-04ח) 054-5705546
_____________________________________________
(04-05ח)
_____________________________________________
050-4135002
מושלם
תינוקות
חדר

(03-04ח)
_____________________________________________
(מזגנית)
עילי
חום
מפזר
150
כחדש,
 דיסק מן
052-8380655
ט'ל:

(03-04ח) כולל שלט חדש באריזה  80 ,ספריה כולל כוננית
_____________________________________________
בשילובשל מהמם 450 ,ש"ח כ"פ ,ב"ב  ,שולחן פינת אוכל160 ,
,052-3805386
ש"ח,
עץ
צבע
מגירות
3
מזגן
(כמו
עילי
חום
מפזר
054-8487992
(04-05ח) 
(03-04ח) ש"ח בלבד052-5737813 ,
02-6522251
(03-04ח)
ש"ח בפתח-תקווה ,טל':
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________
4
שידת
ש"ח.
500
פיסטוק,
קטן) כולל שלט 80 ,ש"ח
(03-04ח) מגירות על גלגלים 300 ,ש"ח  ,ספה לסלון 90X2.30
052-8380655
 שולחן סלון נמוץ צבע
 שעון משוכלל
הכולל:יומן ,בפתח-תקווה ,טל':
_____________________________________________ מצב מעולה 052-6140800 ,במצב טוב 400 ,ש"ח,
חום 120 ,ש"ח בלבד ,עץ
מצלמה ,נגן ,מד צעדים,
מילווקי
V12
מברגה
054-7561146

(04-05ח)
_____________________________________________
(03-04ח)
052-2736548
_____________________________________________
(03-04ח) מלא ,יציב וחזק מאוד,
שעון מעורר ועוד 99 ,ש"ח,
_____________________________________________
קודחת בבטון 10 ,מ"מ  500 ,שולחן אוכל שילוב עץ
052-5737813
(04-05ח)  מחשב פנטיום  4כולל
058-3263264
(03-04ח)
 למסירה מיטה במצב
_____________________________________________
_____________________________________________
058-3213875
ש"ח,
(03-04ח) ומתכת 500 ,ש"ח,
מסך דק ,מצב חדש 500 ,ש"ח _____________________________________________
052-7116702
טלפון:
מצוין,
7
וינדוס
נייח
 מחשב
(03-04ח)
_____________________________________________
בפ"ת ,טל'03-04(052-8380655 :ח)  רדיאטור קטן מצב מצוין0544-919299 ,
_____________________________________________
תינוקות
ותוכניות 500 ,ש"ח,
_____________________________________________
(04-05ח)  שולחן קטן "איקיאה"
054-8444245
ב"ב,
ש"ח,
50
(03-04ח)  שידת מראה מעץ
 03-6187374או
_____________________________________________
 טאבלט איכותי ASUS
חדשהמלא בצבע לבן
כולל  דוד חשמל חברת ירדן ,בעיטור קריסטל,
קומפקטי 50 ,ש"ח  ,מזרון מיטת תינוק עמינח,
053-3179093
(04-05ח)
חדש,
מצב
אינץ,
10.1
054-8444245
ב"ב,
_____________________________________________
(03-04ח)
נרתיק ומטען 480 ,ש"ח ,טל' :מצב מצוין 150 ,ש"ח ,ב"ב ,מהאריזה 499 ,ש"ח,
_____________________________________________ אורטופדי ,איכותי 60 ,על 125
מצוין
שולחני
 מחשב
054-4783220
(04-05ח)  שולחן קטן בצבע ונגה ,כמו חדש 140 ,ש"ח בלבד,
_____________________________________________ 054-8444245
(03-04ח) _____________________________________________
ווינדוס  + 10תוכנות,
054-7561146
(03-04ח) _____________________________________________
ש"ח,
50
ב-
,60/60
מידות
052-5737813
(04-05ח)
 500ש"ח,
מגהץ חדש טפאל ב  180 -פלטת שבת  4סירים  50 ,מיטת יחיד עם ארגז
_____________________________________________
ב"ב054-8444245 ,
(04-05ח) 
_____________________________________________
053-3346080
(03-04ח) מצעים ומזרון בנפרד150 ,
(03-04ח)  עגלת שכיבה מלאה,
_____________________________________________
054-8444245
ב"ב,
ש"ח,
ש"ח  +רדיו  +דיסק +
 _____________________________________________ U.S.Bש"ח052-5737813 ,
(04-05ח)  דלתות במצב חדש ממש ,מצב כמו חדש 200 ,ש"ח
 שואב אבק ביתי160 ,
ב 260 -ש"ח054-2819921 ,
(03-04ח)  מכונת תספורת לגילוח
_____________________________________________
_____________________________________________ שווה לראות 450 ,ש"ח כ"א ,בלבד052-5737813 ,
ש"ח ,חזק וטוב,
(04-05ח)
ש"ח,
70
יחיד,
מזרון
_____________________________________________

054-8444245
ב"ב,
70
פנסוניק,
חברת
שלבים
לפי
(04-05ח)  מנורת הבריאות BCD
מצב אורטופדי מצוין ,בני-ברק_____________________________________________ ,
052-5737813
(03-04ח)  טיולון טוב 80 ,ש"ח בלבד,
_____________________________________________
האלקטורמגנטית המיוחדת
(04-05ח)  ספריית כוורת במצב
ש"ח ,ב"ב03-04( 054-8444245 ,ח)
_____________________________________________
052-5737813
052-5737813
בני-ברק,
(קוויקשלרי)
 עט סורק
(04-05ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
מצוין 300 ,ש"ח ושידת נוי
"בס"ד"  500ש"ח נקנתה ב  -מקפיא גדול עובד
טקסט ומתרגם מאנגלית
מצוין  ,מדפים "כתר" גדולים,
לסלון ,יפיפיה 500 ,ש"ח ,טל'  :מיטת תינוק מעץ מלא
03-6199806
ש"ח,
2,200
(03-04ח) מדגם ישן 150 ,ש"ח ,ב"ב,
לעברית גם עם קול ,חדש,
_____________________________________________
פלסטיק ,חזק ויציב160 ,
(03-04ח) בצבע עץ טבעי ללא מזרון,
054-5769990
054-8444245
 450ש"ח ,ב"ב054-3132330 ,
_____________________________________________
(03-04ח)
(04-05ח)  בהזדמנות ,מכונת כביסה _____________________________________________
_____________________________________________
052-5737813
ש"ח,
054-5385013
ש"ח,
300
(04-05ח)
(04-05ח)
_____________________________________________
 לפורים!! רמקול מוגבר מצויינת ,ב 500 -ש"ח ,טלפון  :מצלמת פילים  +פלש _____________________________________________  מיטת היירייזר שחורה
 תיק עגלה איכותי
 כסא מנהלים עם גלגלים במצב טוב בלי כריות,
איכותי  3כניסות 100 ,וואט03-5708333 ,
(03-04ח) "מינולטה" לאספנים 300
_____________________________________________
 +ידיות 80 ,ש"ח בלבד,
(03-04ח) סימפליגוד כולל משטח
055-6788716
מתאים עד  100איש ,קל
_____________________________________________
בערב
03-6199806
ש"ח,
(03-04ח)
ומתרגם
סורק
קוויקשינרי
052-5737813
_____________________________________________
החתלה ,שחור 100 ,ש"ח,

_____________________________________________
לנשיאה 500 ,ש"ח ,ב"ב,
(04-05ח)  שולחן קטן וארבע
מלאה,
אחריות
ממש,
חדש
050-6499997
150
רק
מצוין,
דק
מסך

(04-05ח)
054-3132330
_____________________________________________
 כורסת יחיד נוחה 160 ,כיסאות ,חדש ,מצב חדש
(04-05ח)
_____________________________________________
ש"ח,
450
מציאה,
ש"ח03-04( 053-3346080 ,ח) ש"ח בלבד052-5737813 ,
 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה,
(04-05ח) ויפה 200 ,ש"ח,
שתי
24V
בוש
 מברגה
_____________________________________________ _____________________________________________
052-7601490
(03-04ח) אמבטיה וטיולון ,ירוק/שחור,
_____________________________________________
(03-04ח)  רדיאטור  12צלעות,
054-5482231
בטריות חזקות 400 ,ש"ח,
 שידה  4מגירות ,צבע חום_____________________________________________ ,
עץ מלא ,רוחב  80ס"מ 6  260 ,כסאות מרופדות לגמרי  500ש"ח050-6499997 ,
(04-05ח)  רדיאטור המילטון 12
גולדליין ,בב"ב 100 ,ש"ח
055-6788716
(04-05ח)
_____________________________________________
_____________________________________________ צלעות באריזה - W2,500 ,בלבד052-7127261 ,
(03-04ח) ש"ח ,מצב מצוין,
מושב  +גב ,חום כהה  -מצב  כסא רכב מעולה וחזק70 ,
 מחשב נייח בהזדמנות ,ב-
_____________________________________________
(04-05ח) מציאה 170 ,ש"ח,
052-5737813
ש"ח בלבד052-5737813 ,
(04-05ח) מעולה ,ב"ב 1,200 ,ש"ח,
 250ש"ח052-2421622 ,
 שואב אבק עומד
(04-05ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 052-7601490
052-7633978
(03-04ח)
_____________________________________________
שימוש
וספות,
לשטיחים
()02-03
שחור,
אוכל,
פינת
שולחן
 מכשיר  DVDביתי קטן,
_____________________________________________  עגלה חדשה באריזה

 פלש למצלמה 150 ,ש"ח ,כשנה 350 ,ש"ח,
מצב טוב ,ב"ב 200 ,ש"ח
ללא שלט 50 ,ש"ח,
 שולחן לסלון במצב מעולה ,בהזדמנות 400 ,ש"ח בלבד,
(04-05ח) 054-8412903
_____________________________________________ 052-6784969
052-7669361
בלבד,
03-6190834
03-9307308
052-7625772
לפרטים:
(03-04ח)
(04-05ח)
()02-02
(04-05ח)
_____________________________________________
(03-04ח) _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

”אצל בתיה"
רק השבוע

100

איתנים

03-931-5563

”אצל בתיה“
ב-

10

ש“ח

 10מילים  1,000,000קוראים

מזל

 מתאמים לסלקל/מעמד  מטען איכותי לטלפון
גלקסי ,טעינה מהירה באריזה
לבקבוק לבוגבו ,כ"א 150
(04-05ח) מקורית 40 ,ש"ח,
ש"ח ,לפרטים052-7655688 :
_____________________________________________
במצב טוב ,טרייד אין -החלפה
 עגלת אמבטיה  +טיולון052-4831449 ,
(04-05ח)
_____________________________________________
מקבלים
משולבת  -ברייטקס 350 -
"3.2
טאצ'
 LG מסך
פאות למכירה
ש"ח058-3245685 ,
(04-05ח) מערכת נדרואיד באנגלית
_____________________________________________
בבני ברק
 משאבת חלב חשמלית ,כחדש בקופסא  +סיליקון,
050-203-00-07
בקרו באתרwww.wig-2.com :
מיני אלקטריק 200 ,ש"ח,
 250ש"ח058-7734487 ,
(03-04ח)
_____________________________________________
חדשה באריזה058-3245685 ,
(04-05ח)
_____________________________________________
לטלפון
אלחוטי
מטען

 תחפושות כחדשות,
 עגלה במצב טוב מאוד
גלקסי ,טעינה
מהירה ,באריזה  30-50ש"ח050-4131038 ,
(04-05ח)
_____________________________________________
דגם  - MOONטיולון,
מקורית 40 ,ש"ח,
טורקיז 200 ,ש"ח,
(03-04ח)  מעיל צמר חדש לנשים,
052-4831449
_____________________________________________
052-7669361
 200ש"ח050-4131038 ,
(04-05ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
(04-05ח)  נגן  MP3בלוטוס מגן
 עגלת אמבטיה "בייבי
ואוזניות כחדש ,ב 120 -ש"ח  ,נעלי ניו באלאנס 37.5
סייף" במצב טוב  -מצוין,
(03-04ח) נשים 200 ,ש"ח,
 300054-8479490טל'052-7143037 :
ש"ח ,גמיש,
_____________________________________________ 050-4131038
(04-05ח)
_____________________________________________
(04-05ח)
_____________________________________________
עגלת תינוק דוקטור בייבי  נגן  MP3חדש באריזה

עם בלוטוס ,הקלטה ,תמונות  נעלי "טימברלנד"
  XMAXכחדשה,שחורות ,מידה  ,42חדשות,
אמבטיה ,ועוד 120 ,ש"ח בירושלים
 500ש"ח054-7773591 ,
(03-04ח) בערב 03-04( 054-8483141 -ח)  300ש"ח ,בירושלים,
_____________________________________________
_____________________________________________ 054-8468225
 עגלת טיולון בוגבו B
(04-05ח)
_____________________________________________
 פלאפון סי  2לא כשר ולא
אדום 500 ,ש"ח,
תומך כשר ,כחדש 280 ,ש"ח  ,אופנים  26אינץ ,ב300 -
053-3159310
(03-04ח)
(03-04ח) ש"ח בלבד ,טל'03-6188471 :
_____________________________________________
(04-05ח)
052-8162617
_____________________________________________
_____________________________________________
 מזרון מיטת תינוק עמינח
 כובע חברת ,ROTSH
אורטופדי איכותי 60 ,על   125טלפון אלחוטי חברת
מידה  ,44ב 300 -ש"ח בלבד,
כמו חדש 140 ,ש"ח בלבד ,יורוקום ,מצוין 40 ,ש"ח,
03-6188471
טל':
(04-05ח)
052-8162617
(03-04ח) _____________________________________________
052-5737813
(03-04ח) _____________________________________________
_____________________________________________  מטען מקורי לסלולאר   50ספרים על ספרי צדיקים
 בוסטר רכב 40 ,ש"ח
ש"ח בלבד03-04( 052-5737813 ,ח) כגון על האור החיים ,בעש"ט
בלבד052-5737813 ,
_____________________________________________
(03-04ח) _____________________________________________ ועוד ,ב 8 -ש"ח בלבד לכרך,
סמסונג
סלולארי
טלפון
איכותי
 תיק עגלה

03-6188471
טל':
(04-05ח)
_____________________________________________
ומטען מקורי 110 ,ש"ח בלבד,
סימפליגוד כולל משטח
(03-04ח)  אופני  BMXמידה 16
החתלה ,שחור 100 ,ש"ח,
052-5737813
_____________________________________________ בצבע אדום 70 ,ש"ח ,טל':
050-6499997
(03-04ח)
_____________________________________________
כחדש,
3
דור
כשר
פאלפון

03-6188471
(04-05ח)
_____________________________________________
500
אמבטיה,
 עגלה +
052-7167391
ש"ח,
200
_____________________________________________
(03-04ח)  חליפה חברת אקסוס
ש"ח054-5656194 ,
(03-04ח)
_____________________________________________
פסים ,מידה  ,46ב 100 -ש"ח,
 טיולון 360 ,ש"ח בלבד,
כללי
טל'03-6188471 :
(04-05ח)
_____________________________________________
054-5656194
_____________________________________________
(03-04ח)  תכולה מעניינת  -דברי  כיסא ילדים לאופנים
צ'פצ'ולה,
לתינוק

עגלהוטיולון ,ירוק/שחור ,נוי ,סלון מעור ,פינת אוכל חשמליות ,ב 50 -ש"ח ,טל':
אמבטיה
 6 +כסאות  +מקרר 03-6188471 +
(04-05ח)
_____________________________________________
 500ש"ח050-6499997 ,
(03-04ח)
_____________________________________________
 מסגרות לתמונות בגדלים
 משאבת חלב ידנית של תנור  10 +כסאות,
( )44-43/18שונים  +מנורת קיר 20 ,ש"ח,
מדלה ,חדשה באריזה054-9776977 220 ,
_____________________________________________ כ"א,02-6522251 ,
ש"ח050-4176776 ,
_____________________________________________
(03-04ח)  סטוק של  100חולצות 052-3805386
(04-05ח)
_____________________________________________
מרסל
 תיק של ליטל
מכופתרות מהמותגים
הילפיגר  ,אופני כושר מעולים
לימודים/עגלה 160 ,ש"ח,
טומי
לורן,
ראלף
לדיאטה ,רק  100ש"ח,
050-4176776
_____________________________________________
(03-04ח) נאוטיקה צבעונית
054-8452961
(04-05ח)
_____________________________________________
70
וחזק,
מעולה
 כסא רכב
ולבנות ,מידות
  ,l,xl,xxlכרית לכינור ,גודל חצי,
ש"ח בלבד052-5737813 ,
(03-04ח)
_____________________________________________
ש"ח,
15,000
ב-
חדש לגמרי 30 ,ש"ח,
 מיטת תינוק של "שילב" 055-9894908
_____________________________________________
(054-8454536 )04-04
(04-05ח)
מעץ מלא בצבע עץ טבעי
_____________________________________________
סוגרלוז/
במצב מעולה ללא מזרון  300 ,כמעט 1,000
 שטיח במצב מצוין,
ש"ח,
30
ב-
רק
סוכרזית,
ש"ח054-5385013 ,
 ,2.35X1.65ב 250 -ש"ח,
_____________________________________________
(03-04ח) 054-8452961
_____________________________________________
(04-05ח) 054-5705546
(04-05ח)
 כסא רכב 130 ,ש"ח,
_____________________________________________
 דררה
054-5656194
מאלפת האכלת יד  פריטי לבוש נעליים
_____________________________________________
(03-04ח)  +עם יציאה
03-5740868לרחוב 250 ,ש"ח ,וצעצועים מ 9 -ש"ח לפריט,
אפור,
צבע
סטוקי
 עגלת
_____________________________________________
(04-05ח) 052-5737813
מצב מצוין052-7146087 ,
(04-05ח)
_____________________________________________
(03-04ח)
_____________________________________________
 ספר "שמח
במטבח"  שולחן גיהוץ חזק ויציב,
 מיטת תינוק עץ מלא
ש"ח ,חדש לגמרי 50 ,ש"ח
 50ש"ח בלבד ,בני-ברק,
כולל מזרון חדש500 ,
052-7600336
בבני-ברק,
(04-05ח)
(03-04ח) _____________________________________________ 052-5737813
טל'052-8380655 :
(04-05ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
כסא אוכל  +לול פלסטיק  תלת אופן לילדים
 מזוודה טובה ונוחה ,רק
+אמבט ומעמד לתינוק 400 ,ממתכת ,כחדש ממש,
 60ש"ח בלבד052-5737813 ,
(04-05ח)
 140ש"ח,
_____________________________________________
ש"ח052-8380655 ,
(03-04ח) 052-3466398
_____________________________________________
(04-05ח)  בוסטר רכב 40 ,ש"ח
_____________________________________________
+
בייבי
 עגלת ד"ר
052-5737813
בלבד,
(04-05ח)
 מסחטת מיצים לפירות
_____________________________________________
אמבטיה  +טיולון +
ש"חתיקגמיש ,וירקות קשים ,חדשה באריזה  ,שעון ספקטרום יפה
במצב חדש500 ,
_____________________________________________ ויוקרתי ,חדש מאירופה130 ,
 200ש"ח04-05( 052-3466398 ,ח)
052-7170032
(03-04ח)
_____________________________________________
054-4514210
ש"ח,
חדש
להדלקה,
שרביט
(04-05ח)

_____________________________________________
סילברקרוס
 עגלת
טהור,
כסף
הצורפים
מבית
 ונטה לפעולת יניקה ,חד
כחדשה ,מרצדס ממש ,מחיר
 550ש"ח04-05( 052-3466398 ,ח)
_____________________________________________ פאזי ,קוטר  41ס"מ250 ,
מציאה 500 ,ש"ח,
ש"ח050-3286875 ,
(03-04ח)  זוג אוגרים עם כלוב
(04-05ח)
052-7601490
_____________________________________________
_____________________________________________
150
מחולון,
קומפלט,
מאובזר
 מסכת ב"ק וילנא החדש
 עגלת דוקטור בייבי
054-2281030
ש"ח,
(04-05ח) מהדורה מורחבת ,כחדש40 ,
במצב חדש ,אמבטיה  +טיולון _____________________________________________
 +תיק ,ב 500 -ש"ח גמיש  ,אופני הילוכים  300 ,"26ש"ח054-8471351 ,
(04-05ח)
_____________________________________________
(03-04ח) ש"ח .אופני ילדים  BMXב-
טל'052-6828785 :
  054-5385013ליקוטי הלכות "הקרן" יד
_____________________________________________  120ש"ח,"14 ,
_____________________________________________
(04-05ח) שניה כריכה אדומה 70 ,ש"ח,
 עגלת שכיבה מלאה,
 צידנית רכה מתקפלת
054-8471351
מצב כמו חדש 220 ,ש"ח
(04-05ח)
_____________________________________________
(03-04ח) לנשיאה על הגב 15 ,ליטר,
בלבד052-5737813 ,
 למנצח בצורת המנורה,
_____________________________________________
חדשה 40 ,ש"ח,
054-8478897
ש"ח,
80
ש"ח
 טיולון טוב130 ,
(04-05ח)
_____________________________________________
052-4831449
(04-05ח)
בלבד052-5737813 ,
(03-04ח)
_____________________________________________
_____________________________________________  שטר  20ש"ח  60שנה
 מעמד קרמיקה
 עגלת "בוגבו
למפיות לישראל ,ב 50 -ש"ח,
קמיליאן" נייר ,צורת רימון 20 ,ש"ח,
במצב מצוין  -כחדשה,
077-7009524
(04-05ח)
052-4831449
(04-05ח) _____________________________________________
לפרטים054-8535670 :
_____________________________________________
_____________________________________________  פאה קצרה בלונדיני בהיר
(03-04ח)  זוג פמוטים דקורטיביים
צבע
 עגלת אמבטיה
פאולה יאנג ,חדשה 200 ,ש"ח,
מברזל שחור 50 ,ש"ח,
שחור 150 ,ש"ח ,טל':
_____________________________________________ 053-3125567 ,02-6525756
(04-05ח)
052-4831449
(04-05ח) _____________________________________________
053-3155415
_____________________________________________
 ציוד לרכיבת אופנים כולל
(03-04ח)  ספר שער הגלגולים,
מצב
אמבטיה
 עגלת
ביגוד ואביזרים משלימים
אריז"ל עם הגהות ומראה
מצוין ,צבע ורוד 450 ,ש"ח,
מפרטי  490 -ש"ח ,טל':
מקומות 50 ,ש"ח,
טל'053-3155415 :
_____________________________________________ 052-2727474
_____________________________________________
(03-04ח) 052-4831449
(04-05ח)
(04-05ח) _____________________________________________
 2 שמלות ערב חדשות  ,מזוודה במצב מצוין100 ,
תקשורת
מידה  - 2,4וורוד  +אביזרים ,ש"ח052-7126106 ,
(04-05ח)
_____________________________________________
 80ש"ח054-6800702 ,
(04-05ח)  אופנים לילדים במצב טוב,
 מייזו נוט  16 ,3ג'יגה,
_____________________________________________
 150ש"ח052-7126106 ,
חדש בקרטון ,גודל  5.5אינטש  ,תוכונים  2ב,100 -
(04-05ח)
_____________________________________________
_____________________________________________ 052-7178421 ,03-5707062
 750ש"ח054-5508500 ,
(01-08ל) _____________________________________________
(04-05ח)  כלי גדול לאחסון
 במציאה! אופני ילדה הלו קורנפלקס ,רק  60ש"ח,
 G4 LG ביט ,במצב
מעולה (פחות משנה) 400 ,קיטי ,נראה חדש ,לגיל 050-9089110 ,3-7
(04-05ח)
_____________________________________________
054-8443223
ש"ח,
100
רק
ש"ח 058-5556464
(01-08ל) _____________________________________________
(04-05ח)  להכנסת ס"ת!!  3שלטי
_____________________________________________  במציאה! קורקינט 3
חוצות לתלייה ,מרהיבית
+
מספר
 c2 לא כשר +
גלגלים הלו קיטי 40 ,ש"ח,
ואיכותיים (לא מבד) ,בגודל
מגן ,ב 300 -ש"ח,
054-8443223
(04-05ח)  ,6*1ב 450 -ש"ח ,ב"ב,
052-4331628
(04-05ח) _____________________________________________
_____________________________________________
054-3132330
(04-05ח)
 אופני הילוכים דרוש תיקון _____________________________________________
 מטען מקורי לסלולאר 50
(04-05ח) קל ,רק  80ש"ח,
ש"ח בלבד052-5737813 ,
 גמ"ח למתקני נייר ידיים
_____________________________________________ 054-8443223
(04-05ח) שבת (צץ רץ) ולחול (חשמלי),
_____________________________________________
 טלפון סלולארי סמסונג
בין  30/100ש"ח ,ירושלים,
ומטען מקורי 100 ,ש"ח בלבד  ,אופנים  100ש"ח,
_____________________________________________ 053-3159993
(04-05ח) 052-4262221
052-5737813
(04-05ח)
(04-05ח) _____________________________________________
_____________________________________________

למכירה

מבחר פאות יד שנייה

מב
 שטיח לסלון 120 ,ש"ח,
 דרושה מוכרת לחנות
צע
גלרית
טל'054-8458605 :
תכשיטים בב"ב ,נסיון במכירות
(04-05ח)
_____________________________________________
חובה! פקס,03-6764784 :
מראות
א.ח
שניה
ביד
 בגדים חדשים
מיילgmail.com@3105018 :
()04-05
לנערות/נשים ,מ 20 -ש"ח,
_____________________________________________
ויטרינות לנרות שבת
 דרוש עובד מחסן בתחום
טל'054-8458605 :
_____________________________________________
(04-05ח) מפוארות מזכוכית ■ אדם מנוסה בטיפול
האלומניום לעבודה פיזית
לחם,
לחיתוך
 מגש מהודר
לטפל
מעונין
סיעודיים
בחולים
050-4148184
במרכז ,משרה מלאה,
טל':
חדש 90 ,ש"ח,
חולים.
בבית
או
פרטי
054-4550099
03-6200590
(04-07ל)
_____________________________________________
054-8458605
(04-05ח)
_____________________________________________
050-5489925 03-5791296
(  )00-00דרוש עובד לחנות חליפות
_____________________________________________
עם
לפיקניק
צלחות
 סט
 תוכי מאולף מסוג קוואקר,
בב"ב ,תנאים טובים,
  380מעוניין בעבודה עם
סכום וכוסות מפלסטיק110 ,
מציאה,
במחיר
לדבר,
יכול
053-3391691
קשישים ,נאמן ,מסור ,בעל
(04-07ל)
_____________________________________________
ש"ח ,טל'054-8458605 :
(04-05ח) ש"ח054-8483305 ,
_____________________________________________
_____________________________________________
(03-04ח) סבלנות ויחס חם  +נסיון
 דרוש נהג מעל  15טון
כ-
כבישים
 משחק מודולר
לאקווריום,
חמצן
+
פילטר
בתחום והמלצות,
ש"ח ,שליש 
למשרה מלאה במרכז,
 100חלקים80 ,
054-8412903
ש"ח,
260
055-6672036
(03-04ח)
()51-18/17
054-4550099
_____________________________________________
_____________________________________________
(04-07ל)
_____________________________________________
מחיר ,בב"ב052-7600336 ,
(04-05ח)
_____________________________________________
מצוין,
במצב
ילדים
אופני
מעונין
ותיק
מקצועי
מגיה


 לפלאפל בב"ב דרוש עובד
(03-04ח) בעבודה בכל הסוגים בב"ב,
 חלון כנף  1X1.20מטר 150 ,ש"ח050-9340312 ,
רציני וחרוץ052-4073140 ,
(04-05ל)
זכוכית חלקית ,כחדש500 ,
_____________________________________________
_____________________________________________ 054-8476500
()25-28
_____________________________________________
הלכות
(04-05ח)  ספר "יד יהודה"
ש"ח052-7157622 ,
בחורה אמינה ,מעוניינת  דרוש מתרים/ה עם נסיון
_____________________________________________

ש"ח
35
לאברכים,
תערובות
לארגון חסד למכירת כרטיסי
 חלון כנף  1X1מטר
עזרה
תמורת
במגורים
(לב"ב
050-4135002
באלעד,
הגרלה ,אפשרות עבודה
זכוכית חלקית,
_____________________________________________ למבוגרת050-5952474 ,
כחדש 500 ,וירושלים  40 -ש"ח)
(03-04ח) _____________________________________________
( )26-33מהבית052-7117086 ,
()04-05
ש"ח052-7157622 ,
_____________________________________________
(04-05ח)
_____________________________________________
 הקודם זוכה  5ח' סוללות  טוש"ע הלכות שבת א'  אדם מסור ונאמן מעונין  דרוש עובד/ת עם נסיון
למכשירי שמיעה  ,P10ב 50 -הוצאת הדרת קודש ,חדש ,ב -בנקיון+ 055-6672036 .
לארגון תורני לניהול אתר
_____________________________________________ המלצות
 70ש"ח050-4177726 ,
( )52-3/18ופרסום ושיווק ברשתות
(03-04ח) _____________________________________________
ש"ח (נמכר עקב מעבר
 אקדמאי ,ניהול עובדים ,החברתיות ,קו"ח לשלוח
 זיכוי לרכישה אחת
למכשיר אחר) ,י-ם,
(04-05ח) באופטיקה הלפרין ע"ס  500גיוס כספים ,תקציבי ממשלה ,למייל:
052-7633965
_____________________________________________
hodaya9099061@gmail.com
קרנות ותורמים,
שטר  20ש"ח  60 -שנה ש"ח ב 300 -ש"ח,
()04-05
_____________________________________________

050-4135002
_____________________________________________ 052-7633316
(04-05ח)  בבני-ברק עובדת אחראית
(03-04ח) _____________________________________________
לישראל ,ב 50 -ש"ח,
ומסורה למשק בית  3פעמים
(04-05ח)  אופניים לילד מידה "  16רואה חשבון  -דוחות,
077-7009524
_____________________________________________ לגיל  + 5מידה " 18לגיל  6כל הנהלת חשבונות ,משכורות בשבוע052-7625256 ,
()04-07
_____________________________________________
בין
שניה,
יד
קריאה
 ספרי
במצב
(האופניים
ש"ח
150
זוג,
כשכיר,
בעבודה
מעוניין
ונלוות,
 לפרויקט חדש באיזור
 10ש"ח ל-
 40ש"ח בבני-ברק ,חדש)050-9340317 ,
_____________________________________________ 054-6225546
(04-05ח) המרכז ,דרושים דיילי שטח
(03-04ח) _____________________________________________
052-7600336
_____________________________________________
כ 5 -שעות ביום ,שכר גבוה +
(04-05ח)  תחפושת מוכרת פרחים  מזכירה עם נסיון רב
 עלוני פרשת שבוע (25
בונוסים** .ללא מכירות
ש"ח ,מושקעת ביותר לגיל  ,4רק
מחפשת עבודה משרדית
שנה) ,מבחר גדול200 ,
 150ש"ח03-04( 050-3329999 ,ח) מהבית04-05( 052-7178640 ,ח) -מתאים כמשרת אם
_____________________________________________
052-3463482
_____________________________________________ -מתאים לפנסיונרים ,לפרטים:
(04-05ח)
_____________________________________________
כל החומר הלימודי הדרוש  לפורים לבחורי ישיבה -
 מעוניין בעבודה במטבח050-2312327 ,
()04-05
_____________________________________________

לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" צופרי אוויר חדשים לגמרי 40 ,בשעות אחה"צ
במקום חרדי  דרושה עוזרת בית קבועה
050-3329999
כ"א,
ש"ח
פלאפון:
בירושלים,
(03-04ח)
_____________________________________________
 100ש"ח052-3463482 ,
לנקיון  +עזרה ,אמינה ,חרוצה
_____________________________________________
(04-05ח)  מזוודה טובה ונוחה ,רק 052-7191083
(03-04ח)
_____________________________________________
 +המלצות)04-07( 054-8543214 ,
_____________________________________________
 60ש"ח בלבד052-5737813 ,
(03-04ח)  מעונין לנקות
_____________________________________________
בתי ספר  ,לחברה בין לאומית
יואל (חב”ד)
בניינים וכו' ,לפרטים:
 4 שמלות יפהפיות,
מצליחה ,דרושים אנשים
050-4166914
לגילאי
ותחתיות
אביזרים
(03-04ח)
_____________________________________________ רציניים המעוניינים בהכנסה
 ,10,12,15,17ב 300 -ש"ח
 נותן שירות לכל עבודות נוספת ,א.עבודה מהבית,
גבעת
כ"א ,להשכרה באזור
050-4106914
הניקיון,
055-6783785
גברים/ונשים,
(03-04ח)
()04-05
_____________________________________________
_____________________________________________
שאול054-6825003 ,
(03-04ח)
_____________________________________________
 למעון חילוני בגבעתיים
 אופני הילוכים  ,"26ב-
(הנהלה חרדית) ,דרושה
 300ש"ח054-5385013 ,
סייעת לתינוקיה  +למ.מלאה/
(03-04ח)
_____________________________________________
חלקית ,מ ,7:30-16:45 -קרוב
 אופני ילדים  ,"20ב150 -
לב"ב ת.מעולים למתאימה,
 3 מטבעות כסף ,מחצית ש"ח054-5385013 ,
(03-04ח)
_____________________________________________
054-2391308
השקל לפורים 150 ,ש"ח,
()04-05
_____________________________________________
 אופני ילדים  ,"14ב120 -
052-7154392
 לחברה בין לאומית,
_____________________________________________
(04-05ח) ש"ח054-5385013 ,
(03-04ח)
_____________________________________________
דרושות נשים רציניות להכנסה
 קילו מטבעות חו"ל 60
יד,
האכלת
דררה
תוכי

נוספת ,אפשרות עבודה
ש"ח052-7154392 ,
_____________________________________________
(04-05ח) שורקת ומאולפת ,ב300 -
מהבית054-8428788 ,
()04-05
_____________________________________________
של
לנשים
 נעלי בית
053-3152768
גמיש,
ש"ח,
(03-04ח)
_____________________________________________
הודעהשווה  לארגון בירושלים מזכיר/ה
חברת "רוקפורד" יפות ונוחות
הזדמנות
חוק
לפי
מצב
ארוך
גשם
מעיל

לעבודה משרדית ,שעות
מאוד ,בגווני החום ,מידה
חדש 70 ,ש"ח ,ב"ב,
בתעסוקה ,כל מודעה נוחות 9,000 ,ש"ח .קריירה,
 ,39-40ב 90 -ש"ח בלבד,
054-8444245
בה
שיש
זה
בעיתון
(03-04ח)
072-22-222-62
052-7689543
(04-05ח) _____________________________________________
()04-04
_____________________________________________
משרה מוצעת או
_____________________________________________  סט גמרא עוז והדר
תוארה  לגן בגבעתיים ,סייעת
לנערה,
"פפיה"
של
 נעליים
להכשרה מקצועית או
בורדו קטיפה  -אלגנט" ,ובלכתך בדרך" כחדש ממש,
שלוחה -לשעות  7:30-16:45או
בצבע
בדבר
הודעה
054-8444245
ש"ח,
300
(03-04ח) מתיחסת לשני המינים  ,13:00-16:45תנאים מעולים,
מידה  ,39סירה ,שטוח50 ,
_____________________________________________
052-3838484
ש"ח (חדשות)052-7689543 ,
(04-05ח)  כיסוי לחורף לקלנועית
()04-07
_____________________________________________
_____________________________________________
הודעה זו מהווה חלק
"אפיקים"  3גלגלים במצב
הנ“ל  איש מכירות ,פרילנסר,
 שטיח קטן ויפה120 ,
חדש 450 ,ש"ח 03-6199806 ,מלשון כל המודעות
המתפרסמות בעיתון זה .לתחום הנדל"ן ,רכש דירות,
ש"ח בלבד052-5737813 ,
(04-05ח)
_____________________________________________
בערב
050-6208102
גמישות,
שעות
(03-04ח)
_____________________________________________
()04-05
_____________________________________________
 שאל (שכמיה) יד שניה
(03-04ח)  כינור  4/4למתחילים כולל
מעון פרטי ומקסים בפ"ת  ,למחסן חרדי בבני-ברק
בשימוש מועט054-8471351 ,

_____________________________________________ אביזרים כחדש 450 ,ש"ח,
דרושה עובדת לשעות אחה"צ דרושים מחסנאים ,שעות
 ספר דמשק אליעזר054-8572099 50 ,
העבודה,16.00-22.00 :
_____________________________________________
(03-04ח)  14:00-17:00תנאים
ש"ח,054-8478897 ,
טובים  35ש"ח לשעה  +תנאים
(03-04ח)  שטר של  20ש"ח עם
למתאימה! 058-4457040
054-8471351
_____________________________________________
_____________________________________________
( )04-06מצויינים ,יכולת פיזית קלה,
הכיתוב שישים שנה150 ,
הוצאת
ש"ס
 למסירה
תחילת העבודה מיידית,
(03-04ח)  לעמותה בתל אביב
ש"ח053-3163283 ,
"הדר" במצב טוב,
073-2590300
_____________________________________________ דרוש עובד כללי בעל
()04-04
_____________________________________________
_____________________________________________  אופני
054-8478897
ילדים מצב מצוין ,רשיון לאופנוע ורכב
 דרושה מתאמת פגישות
(03-04ח)  240ש"ח בלבד,
200
צלילה,
סייקו
 שעון
( )04-07טלפוניות לתחום הביטוח!
052-5676038
חובה!
אוטומטי כחדש054-5656194 500 ,
(03-04ח)
_____________________________________________
ש"ח,
_____________________________________________ אסרטביות ,כושר ביטוי גבוה,
נציגי/
דרושים/ות

60
ויציב,
חזק
גיהוץ
שולחן
(03-04ח) 
ש"ח 052-7671681 ,בערב
אוריינטציה מכירתית 5 ,ימים
_____________________________________________
מכירות
מנהלי/ות
+
ות
שובר לצילום שעה וחצי ש"ח בלבד052-5737813 ,
בשבוע  30 ,10:00-14:00ש"ח
_____________________________________________
(03-04ח) בטלמרקטינג ,שכר

בסיסטובים לשעה  +בונוסים ,הכשרה ע"י
 +צלמת ,בשווי  350ש"ח ,ב  -תלת אופן לילדים חדש
ותנאים
עמלות
+
גבוה
החברה בת"א למשך שבועיים
טל':
ש"ח,
350
באריזה,
 320ש"ח054-8529268 ,
למתאימים/ות ,טל':
_____________________________________________
לאחר מכן ,אופציה לעבודה
(03-04ח) 053-3155415
(03-04ח)  ,054-3856999מייל:
_____________________________________________
דרוש
 אופנים גיל 8-12
מהבית! 050-47883544
officetax@interb.co.il
(03-04ח)  טיטולים למבוגרים/
(04-05ל)
052-7157077
תיקון 30 ,ש"ח,
_____________________________________________
שלומי
_____________________________________________
(04-05ל)
_____________________________________________
 נעלי קדס ,שחור ,מידה מכנסים מידות  ,S.L.Mב  45 -למעון חרדי במרכז פ"ת
בימי  דרושים צעירים
053-3155415
טל':
ש"ח,
(03-04ח) תלמידת סמינר הפנויה
_____________________________________________
 ,40ב 40 -ש"ח,
( )04-06נמרצים ,לעבודת נקיון,
(03-04ח)  עליונית פיטים שחורה שישי 052-7144468 ,8-12
052-7157077
_____________________________________________
_____________________________________________
058-7658007
נאה,
שכר
()04-05
_____________________________________________
 לסופרמקט בבני-ברק
 מעיל פרווה ארוך לנשים ,חדשה מ'  42ב 100 -ש"ח.
 לחברה פיננסית מתאמת
_____________________________________________ בהרב קוק  ,24דרוש עובד
_____________________________________________ 050-4131038
 50ש"ח03-04( 052-7157077 ,ח)
(03-04ח) חרדי בוקר/אחה"צ ,כולל ימי פגישות בפתח-תקווה ל4 -
30
כחדשות
תחפושות
 אופנים בימקס לילדות

054-9474755
שעות,
050-4927000
שייש,
()04-07
(_____________________________________________ )04-07
_____________________________________________
בגיל  50 ,5-6ש"ח,
ש"ח כ"א050-4131038 .
((03-04ח)
_____________________________________________
052-8162617
_____________________________________________
(03-04ח)  מעיל חדש צמר מ'  42ב-
120
ויפה,
קטן
 שטיח
050-4131038
ש"ח.
200
(03-04ח)
_____________________________________________
ש"ח בלבד052-5737813 ,
(03-04ח)
ר
_____________________________________________
ו
צ
ה
חצי,
גודל
לכינור
כרית

 מגילת אסתר 500 -
ש"ח חדש לגמרי054-8454536 ,
להרוויח רוצההחליט
(03-04ח)
_____________________________________________
(צריכה תיקון)050-6651365 ,
(03-04ח)
_____________________________________________
ל
 משקולות  40ק"ג  20צד  פריטי לבוש ,נעליים
בב"ב ,וצעצועים ,מ 9 -ש"ח לפריט,
ללא מוט ,ב 300 -ש"ח,
052-5737813
(03-04ח)
_____________________________________________
054-8455429
(03-04ח)
_____________________________________________
 שטיח מצב מצוין,
למתחילים
מצוין

כינורונרתיק ,ב 280 -ש"ח ,2.35X1.65 ,ב 250 -ש"ח,
כחדש
בואו והצטרפו
054-5705546
(03-04ח)
_____________________________________________
י-ם054-8481456 ,
(03-04ח)
לעסק מנצח!
_____________________________________________  סט משניות קהתי מצב
ירוקות,
velehtini
 נעלי
טוב 100 ,ש"ח ,ב"ב,
מידה  32חדשות באריזה
054-8444245
(03-04ח)
_____________________________________________
מהממות!  180ש"ח,
(03-04ח)  מלבן הקפאה שומר קור,
052-7675013
_____________________________________________
חדש באריזה ,כ"א  5ש"ח,
סוכני/ות מכירות טלפונים לעבודה ברמת גן
הלכות
סיכומי
 חוברות
ברבנות 12 ,ש"ח כל 054-8444245
 30לשעה  +בונוסים! | משרה חלקית ) 6שעות(
(03-04ח)
_____________________________________________
לבחינות
נסיון במכירות  /טלמרקטינג חובה
 מקל צבע מקצועי150 ,
חוברת ,להזמנות:
קו“ח למיילelimelech@kav-itonut.co.il :
_____________________________________________ ש"ח ,ב"ב054-8444245 ,
050-4135002
(03-04ח)
(03-04ח) _____________________________________________
מב
צע

וברכה 03-6162228
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הלוח של הציבור החרדי/דתי  200,000עותקים בכל רחבי הארץ .טלפון03-6162228 :

מזל

וברכה

ביקוש
עבודה

הכי
קשור!!

058-3275870

דרושים

בגדול

?

כמה

דרושים/ות

&

?

מזל
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי  200,000עותקים בכל רחבי הארץ .טלפון03-6162228 :

 משפחה קטנה בפ"ת,
מעוניינת באישה או בחורה
לבישול פעמיים בשבוע,
052-7670493 ,08-9921070
(04-05ל)
_____________________________________________
 איש/ת מכירות תותח/
ית לחברת קידום באינטרנט
ובניית אתרים בבני-ברק ,השכר
הכי גבוה בהתחייבות!
jobs@kidumplus.co.il
פקס074-7174070 :
טל'072-3902280 :
()04-07
_____________________________________________
 דרוש מנהל צוות למוקד
מכירות גדול בב"ב ,חובה נסיון
במכירות ,קו"ח למייל:
jobs@kidumplus.co.il
פקס074-7174070 :
טל'072-3902280 :
()04-07
_____________________________________________
 מאסטרית בשיווק?
דרושה אישה המוכנה
להתאמץ כדי להרוויח המון!!
(גיל  .)23-28רחלי,
054-8437603
()04-05
_____________________________________________
 מחפשת תוספת
הכנסה? מכירת מוצרי
פוראוור (אלוורה) בשיטה
יחודית התקשרי וגלי כמה זה
כדאי 0504-123-723
()04-04
_____________________________________________
 לרשת מרכזים חדשניים
בתחום הבריאות ,ספורט
ותזונה למגוון תפקידים ,חלקי/
מלא052-5005850 ,
()04-05
_____________________________________________
 דרוש/ה מתאמ/ת
פגישות טלפוני לחצי משרה
בשעות אחה"צ בבני-ברק,
050-6964424
(04-07ל)
_____________________________________________
 לגן פרטי בהוד השרון
דרושה מנהלת  +נסיון ,קו"ח
לפקס077-4564101 :
מייל:
hanny41976@gmail.com
()04-05
_____________________________________________
 דרושים עובדים לחנות
בייגל בגאולה02-5375516 ,
()04-06
_____________________________________________
 קופאי/ת לחנות צעצועים
בתל-אביב ,תנאים ומשכורת
מעולים! להתקשר מהשעה
054-6379400 ,12:00
()04-07
_____________________________________________

 בבני-ברק ,דרושה
קלדנית ,עבודה לשעות הבוקר,
זריזה ,ראש גדול ,לפרטים:
052-6580906
()03-04
_____________________________________________
 למערכת תקשורת דרוש
עובד לעבודה במשמרות,
עבודה מהבית ,לפנות ב-
 SMSבלבד052-4027999 ,
(03-04ל)
_____________________________________________
 סוכן למכירות בתחום
האופטיקה ברחבי הארץ ,נסיון
ורכב חובה
gmoptical1@gmail.com
(03-04ל)
_____________________________________________
 דרוש/ה עובד/ת
למאפיה ,עבודה לשעות
הבוקר/אפשרי משמרות,
לפרטים052-6580906 :
()03-04
_____________________________________________
 דרושים למ.ספורט
הדתי .1 :מדריכ/ות התעמלות
קרקע כדורגל וסל ,חדר כושר,
לחימה .2 .מדריכי קסמים,
שכר גבוה052-6420609 ,
()03-06
_____________________________________________
 לגן פרטי במרכז פ"ת,
דרושות גננות  +מטפלת
לגיל שנה ,שכר גבוה .הדס,
053-3105533
()03-04
_____________________________________________
 מורה פרטית לאנגלית
ומתמטיקה לכל הרמות ,באזור
המרכז053-2252759 ,
Chen20152057@gmail.com
 דרושה משפחה לאומנה

()03-06
_____________________________________________

לילדים בגילאים  7ו9-
בבני-ברק054-5673520 ,
 למאפיה בבני-ברק
דרושים עובדים כלליים +
לחנות  +אופים,
054-6855447
()03-06
_____________________________________________
 למעון איכותי בפרדס
כץ ,דרושות עובדות חמות
ומסורות בין השעות8:00- :
 16:00וכן מ.13:00-16:00 -
אסתר054-8413913 ,
()03-04
_____________________________________________
 לרגל התרחבות מחלקת
גיוס תרומות בעמותה
חשובה בב"ב ,דרושות
טלפניות מקצועיות ומנוסות,
תורמים פוטנציאלים ,שיחות
 לחברה בתחום
נכנסות ויוצאות .שכר מעולה
ב"ב,
הביטוח באזור
למתאימות  +בונוסים.
דרושה מתאמת
פגישות ,משמרת בוקר073-2198851 :
מתאים למשרת אם!
משמרת ערב052-5540334 :
()03-07
_____________________________________________
תנאים סוציאליים
  050-6857584לחברה גדולה ברמת גן,
מעולים,
()04-07
_____________________________________________
דרושות יועצות מכירה,
 לחברה חרדית מזכיר/ה  ,8:30-15:00לפרטים:
לעבודה מהבית ,לעבודה
050-2436777
()03-04
_____________________________________________
נוחות,
משרדית נעימה ,שעות
 למעון חרדי בפ"ת,
 40ש"ח לשעה.
מטפלת סבב  5ימים 30 ,ש"ח
072-22-222-62
קריירה,
()04-04
_____________________________________________
לשעה054-8474393 ,
()03-04
_____________________________________________
 לחברה גדולה בבני-ברק,
פקידה למשרד קטן ושקט,
דרושים/ות
משרת בוקר ,שכר גלובאלי
 6,000ש"ח.
עובדי/ות נקיון
קריירה072-22-222-62 ,
לבניין משרדים
()04-04
_____________________________________________
בדרך השלום  -תל אביב
 למפעל ייצור תפילין
בב"ב ,דרושים עובדים ,עדיפות
04-8264690
לבעלי רקע טכני,
054-8409148
(03-04ל) 050-8818092
_____________________________________________
()03-06
_____________________________________________

 דרושות גננת/מטפלת
אחראית ומנוסה למעון חרדי
בב"ב פרדס כץ.
*גננת .08:00-13:00
*מטפלת ,13:00-16:00
054-8487716
()03-04
_____________________________________________
 עוזרת בית ונקיון בגבעת
שמואל בחמישי מ50 ,16:00 -
ש"ח לשעה054-5325570 ,
()03-04
_____________________________________________
 מחפשת נשים שאוהבות
לעבוד ומעוניינות בתוספת
מהבית ,בסיפוק ומשכורת
הולמת058-477787 :
()03-02/19
_____________________________________________
 דרוש עובד לחנות פלאפל
בב"ב - 7:00-15:00 ,תנאים
טובים054-8099198 ,
(03-04ל)
_____________________________________________
 דרושה גננת למעון חרדי
בב"ב לכיתת בוגרים בעלת
נסיון ניהול וארגון צוות לכיתה
ומטפלת חמה ומסורה -
תנאים טובים ,למתאימות,
052-7152149
()03-04
_____________________________________________
 דרושים מתרימים לימים
של פורים ,אחוזים גבוהים כולל
הגעה לכתובות,
052-7505847
()03-06
_____________________________________________
 לשיפודי דרור ברח'
הרואה  85פ.ירושלים ,חרוץ
למטבח/על פס חם ,עדיפות
לנסיון ,תנאים טובים.
גבי.054-3979321 :
מזל054-3452961 :
()03-06
_____________________________________________

מחפשים
עבודה?

מחיקויים!

 4000משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות

www.glatjobs.co.il
לוח הדרושים מספר  1בישראל

073-70-55-666

 תאום פגישות טלפוניות,
לשבתות ובחגים לבחורה
דרוש נסיון והבנה בתחום
( )02-05יתומה דתית (לא בתשלום),
הביטוח .ניר052-3505788 ,
_____________________________________________
050-4945111
()01-04
_____________________________________________
 למעון איכותי בגבעת
שמואל ,דרושה סייעת למשרה  לחנות צילום בב"ב ,דרוש
עובד  +ידע בגרפיקה,
חלקית/מלאה ,שכר גבוה!
052-7177524
_____________________________________________ 054-5793174 ,03-6199392
()03-04
(_____________________________________________ )02-05

ליידע ולהודיע

פרנסה טובה ומכובדת
מוקד שרות בפתח תקווה
בהפרדה מלאה )לא מכירות(

עבור נשות אברכים

 דרושה מוכרת לחנות
אורטופדיה בגבעת שמואל
ובבית שמש ,קו"ח לפקס או
למייל08-9285984 :

ortorpaz2000@gmail.com

(03-06ל)
_____________________________________________

 דרושים/ות עובדים/ות
לנקיון משרדים ובתי ספר
לשעות הערב באיזור
בני-ברק ,תנאים טובים,
03-5494080
()01-04
_____________________________________________
 לסוכנות ביטוח
ופיננסים דרוש/ה
מתאם/ת פגישות ,שעות
גמישות! שכר הולם!
052-4751951
()02-05
_____________________________________________

11

שנות
היזהרו ניסיון

 לגן חרדי בפ"ת מטפלת
למשרה מלאה ,תנאים טובים
למתאימה052-7642542 .
(52-3/18ל)
_____________________________________________
 לגן פרטי בהוד השרון
דרושה מנהלת  +נסיון .קו"ח
לפקס 077-4564101 -מייל:
hanny41976@gmail.com
()52-3/18
_____________________________________________
 לחלוקה ברמת גן/ב"ב,
עיתון גלובס 18:00-20:00
בערב ,חמישה ימים בשבוע,
שכר גבוה .גיל054-2204060 -
עם אופנוע/אופניים חשמליות
()52-6/18
_____________________________________________
 דרושה מטפלת למעון
בתל-אביב 34 ,ש"ח לשעה,
משרה מלאה או חצי,
052-5456295
()01-04
_____________________________________________
 דרושות משפחות לארוח

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה
רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!

חינוך והוראה ,מזכירות ,משרות אם ,הנה"ח ,ממשלתיות ,ניהול,
גרפיקאי/ת ,הייטק ,נהגים ,ע .מהבית ,גם לחסרי ניסיון!

שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

■072-2222262
 לטחינת קמח בריחיים
של יד (רוטל) ,דרושים בב"ב
עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363
()48-11/18
_____________________________________________
 למעון פרטי בגבעת
שמואל ,דרושה מטפלת
מנוסה לתינוקיה ,משרה
מלאה ,תנאים מעולים,
050-7250631
(02-05ל)
_____________________________________________
 לדרכי נועם דרושים נהגי
המפתח שלכם לפרנסה

אוטובוס ,שכר גבוה במיוחד.

 דרושה סייעת למעון
ברמת-גן ,מחיר התחלתי 30
ש"ח לשעה052-8286090 ,
()37-37/18
_____________________________________________

 למשרד עו"ד דרושים/ות
מאתרי מידע עבודה מאתגרת
ללא צורך בניסיון קודם ,דרוש
ידע בסיסי באינטרנט ,משרה
מלאה /חלקית ,בסיס +בונוס.
הכשרה מלאה ע"ח החברה.
קידום מהיר למתאימים .קו"ח
למייל jobs@aeh.co.il :או
לפקס 03-6186181 :בציון
משרה 9988
()52-07
_____________________________________________
 מטפלת חרוצה עם לב
גדול למעון בגבעת שמואל
לתינוקיה /בוגרים 6,000
ש"ח +תנאים סוציאליים
מעולים ,צוות נחמד!
050-8883909
(04-07ל)
_____________________________________________

(  )52-11/18מכירות טלפוניות,
050-6929282
_____________________________________________ שיחות יוצאות ,משרה
 לחברה בין לאומית
חלקית בב"ב .נסיון
מצליחה דרושים אנשים
רציניים המעוניינים בהכנסה בטלמרקטינג ,יתרון קו"ח
נוספת ,א .עבודה מהבית,
לפקס077-2204728 :
גברים /נשים055-6783785 .
( )52-1/18למייל:
_____________________________________________
yair68@gmail.com
 האם את מחזיקה
()01-04
_____________________________________________

מעצמך? מקומך איתנו!  דרושה מנהלת לרשת
ניהול לקוחות מכירות
הלבשה אישית שכר גבוה מאד
ושירות054-4627165 ,
_____________________________________________ +בונוסים 050-8266772
()01-04
(_____________________________________________ )01-04
 נהג מיניבוס  +רשיון
 דרוש איש אחזקה במרכז,
אוטובוס ,עבודה קבועה ,יום רקע חשמלאי/מכני  +רשיון,
מלא ,תנאים טובים,
03-6160186
()03-04
_____________________________________________
050-6761410
()02-05
_____________________________________________

" מתן-סיעוד" בני-ברק,
 בק.הרצוג דרושה
מטפלת למשרה מלאה  -הרב כהנמן  ,111דרושים
מטפלים/ות
נסיון חובה,
לקשישים/ות,
054-2303700
 למעון בגבעת שמואל03-5782180 ,
()50-23/18
_____________________________________________

פעילות המוקד 7:45-16:00
אופציה למשרת אם
ע
 054-2327060מייבדודה
ית

()02-05
_____________________________________________

גננת לפעוטות מ-
סייעת למלאה  /לאולם בב"ב דרושים:
,8:00-13:00
 .1עובדי נקיון ומטבח.
חלקית ,עובדת לצהרון גם
050-5491222
מלצרים/ות,
.2
()02-05
לבנות לומדות ,עובדת לחוגים_____________________________________________ ,
 050-7884864רחל
(01-04ל)  שיננית במסגרת סטאג',
_____________________________________________
במכללה בר"ג ,מבצעת ניקוי
 קופאים/יות סדרנים/
 בגבעת שמואל לעזרה  למדרשה לצעירות
אבנית  +בדיקה  +צילומים
ות ,תנאים טובים למתאימים .בבית ,גיהוץ ,קיפול 3 ,פעמים מתמודדות בבית שמש,
חינם050-2261665 ,
בב"ב ,אשדוד ,פ"ת ,אלעד,
דרושה מדריכה עם לינה,
בשבוע ל 3 -שעות .פנחס,
()02-05
_____________________________________________

054-4847020

ק"ס וירושלים052-6580906 ,
_____________________________________________ 052-7672561
(058-3324223 )02-05
_____________________________________________
(02-05ל) _____________________________________________
(03-06ל)  לתותקידס בגדי ילדים
 דרושים עובדים לשמעיה ב"ב ,דרושה מוכרת לשעות
 דרושה סייעת חמה
בב"ב ובירושלים ,מוכרים,
אחה"צ ,ת.טובים למתאימות,
ומסורה למילוי מקום לגן
קושרי ציציות ומחסנאים,
054-7694963
בת"א וגננת לצהרון,
()01-04
_____________________________________________
052-6242872
(03-06ל)
050-4175115
(03-06ל) _____________________________________________
_____________________________________________
 למעון חרדי בפ"ת
.1
דרוש:
בב"ב
 לישיבה
ואחראי .2 .עובד כללי .מטפלת בין השעות 14:00-
מחסנאי
להתקשר בין  30 ,16:00 ,10:00-15:00ש"ח לשעה,
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב
054-8474393
()03-05
_____________________________________________
050-5304424

לעבודה בארה"ב

דרושים
שוחטים ,בודקים ומשגיחים
עדיפות לבעלי ניסיון ,לבוגרי ישיבות

חירום

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101
■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102
■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103
■ יד שרה  -שיקום החולה
,03-6817222 ,02-6444444
04-8381704
■ האגודה למלחמה בסרטן-
טלמידע1-800-599995 :
טלתמיכה1-800-200444 :
■ מוקד חירום לקבלת
פקסים לאוכלוסית החרשים
ולקויי שמיעה פקס:
,8530161-04 ,03,5216445
,100-600-800-1
101-500-800-1
■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות
 02-6521218ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון -מוקד רופא
חירום שבת
בני ברק03-5742742 :
ירושלים02-5002111 :
■"ידידי נפש" עזר מציון
 קו ארצי לתמיכה נפשית1-800-30-30-12
■ "לב שומע"  -יעוץ חינוכי
מקצועי ודיסקרטי
ימים א'-ה' 21:00-23:00
03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-
 24שעות ביממה ,סודיות
מובטחת 02 -6730002
■ אנוש  -קו למשפחות נפגעי
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות
03-5400672 19:00-22:000
■ מוקד ינ“ר  -ייעו נישואין
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי
א-ה 02-6321600 10:00-18:00
■"שמע בני" המרכז
להכוונה וחינוך ימים א‘
ג‘ ה‘  20:30-22:30בערב
02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת
מומחים לבריאות הנפש
טל02-5808008 :
ביפר03-6105404 :

()02-05
_____________________________________________

למערך דיור
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית  /גרינקארד ”צהר הלב“ ברכסים
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים דרושים/ות
סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו
מדריכים/ות
קו"ח לפקס09-7966359 :
רווקים/ות
לפרטים נוספים:
kosherjobs@gmail.com
לפרטים:
050-9815004 072-3324646
פרטים נוספים בטלפון09-7968778 :
050-4100777

קו עיתונות דתית 8147481 /

קו עיתונות דתית / 8144574 /

תחבורה

■ אוטובוסים -
מודיעין אגד03-6948888 :
מודיעין דן6394444-03 :
קוים* 2060 :
■ רכבת ישראל -
,04-8564444 ,03-6117000
סלולרי * 5770
■ זמני נחיתת מטוסים:
עברית03-9723333 :
אנגלית03-9723344 :

בואו להתחיל לעבוד ממחר!!!

עבודה שווה בשכר מתגמל  +בונוסים
דרושים/ות נציגים/ות לשירות לקוחות
במסגרת מענה טלפוני לשיחות
התפקיד
נכנסות בלבד
מיקום
קריית אריה ,פתח תקווה
עבודה
א'-ה' ,8:00-17:00
בימים
ללא ימי שישי
דרישות ניסיון בשירות לקוחות  -יתרון
ניסיון באקסל  -יתרון
יכולת ניהול מס' משימות במקביל
יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים
 054-444-25-29דובי | Liora@hfd.co.il
למערך האבטחה בבני ברק

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי

דרוש/ה

• משמרות של  5שעות

karmita@mhmc.co.il
03-5771146
03-5771144

karmita@mhmc.co.il
03-5771146
03-5771144

שנתיים ניסיון לפחות
שליטה בחשבשבת חלונות חובה
לקוחות ,ספקים ,גביה
יכולת אירגונית ,שירותיות ומקצועיות
שעות עבודה 16:00-9:00
עבודה בסניף המרכזי בבני ברק
בני ברק

נא לציין משרה 203

קו"ח
לפקס03-5796645 :
או לאי מייל:

yakov@kav-itonut.co.il

המודעה מיועדת לנשים וגברים

מנהלת
חשבונות
סוג 3

דרושים

למוסדות חינוך
בודקים בטחוניים
מתאים לאברכים /פנסיונרים

העבודה ללא נשק  תנאים סוציאליים מלאים 
הכשרה  4ימים על חשבון החברה  אין חובת עבר צבאי
 העבודה מיידית  ללא עבר פלילי

לפרטים חברת ”התאמה“050-3771616 :
דרושים/ות

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א ,גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

052-7799634
קו עיתונות דתית / 8144911 /

ח’  -י’ בשבט תשע”ח
24/1-26/1/2018
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 10מילים  1,000,000קוראים

מזל

 באלוף שמחוני,
ק"ב 4.5 ,חד' 120 +
מ' ,משופץ ,חזית,
 ,2,200,000בלעדי תיווך
ש.מאירוביץ ,הרב קוק 23
ב"ב,03-5797756 ,
050-5308742
()04-04
_____________________________________________
 ברח' חנקין 4 ,חד',
ק" ,1חזית ,משופצת,
כ 100 -מ',1,850,000 ,
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ,
הרב קוק  23ב"ב,
,03-5797756
050-5308742
()04-04
_____________________________________________
 4 חדרים ברחוב יגאל
קומה א מידי למהירי
החלטה תיווך  BAיזמות
054-4980159
03-6138886
()04-04
_____________________________________________

וברכה 03-6162228





 4-4.5חדרים

 בבית שמש המתחרד
(הקודם זוכה) בדוד רזיאל
(צמוד לבר אילן) 4 ,חד',
ק"ג ,מרווחת 96 ,מ"ר כניסה
מיידית 1,200,000 ,ש"ח בלבד.
תיווך052-2604463 :
()04-04
_____________________________________________
 בבלעדיות בדוד רזיאל,
קומה ראשונה 4 ,חד' 95 ,מ"ר,
מושקעת מאוד 2 ,מטבחים
חדשים ,הכול חדש ,רק
 1,350,000ש"ח .תיווך ארץ
הצבי052-5253470 ,
()04-04
_____________________________________________

 באלוף הנצחון
(בהמשך לאלוף שמחוני)
בנין חדש בבניה ע"י קבלן
אמין ,דירות גן 3 ,חד',
 4חד' מפוארים ,החל
מ 1,600,000 -ש"ח כולל
חניה .ש .מאירוביץ הרב
קוק  23ב"ב,
,03-5797756
050-5308742
()02-02
_____________________________________________




דופלקסים

 בבר אילן ,דקה מהקריה,
דופלקס  6חד'  +מרפסת
 35מ"ר סגורה לחדר  +גג,
כולל  2יחידות הורים ,מטבח
חדש משודרג ,ניתנת לחלוקה
בקלות  +סוכה סגורה +
אופציות ,לל"ת052-7627623,
()01-04
_____________________________________________

 בבנין-חדש באהרון-דב,
פנטהאוז יוקרתי200 ,מ'.
תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000
()04-04
_____________________________________________
 בשיכון-ה' בבנין-חדש
פנטהאוז מפואר ,מעל 200
מ"ר .תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000
()04-04
_____________________________________________





בית שמש




 3-3.5חדרים

 3.5 ענקית משופצת
חדש ,בנין חרדי ברובע ו'
פינתית ,תמ"א לתוספת בניה
לעוד  37מ"ר054-8513551 ,
()04-04
_____________________________________________

 בלעדי! מציאה!
בחנה סנש ,דירת גן
ברביעייה 300 ,מ"ר4 ,
חדרים  +חצר ענקית +
 2יחידות דיור מושכרות,
כניסה פרטית ,משופצת
מהיסוד3,300,000 ,
ש"ח" .סלומון-נכסים-
והשקעות"
054-4290600
()04-04
_____________________________________________

 ברח' הנגב ,דירת  5חד'
ענקית ,חזית ,מעלית וחניה!
שווה לראות!! בבלעדיות.
נטלי סולו רוזנברג רימקס,
054-2171235
()04-04
_____________________________________________
 במרכז החרדי  5חדרים,
 120מטר  +מעלית  +חניה
 +מחסן 850,000 ,ש"ח .עו"ד
משאט054-9774444 ,
()04-04
_____________________________________________
 בטבריה ,ק"ב ,ללא3.5 ,
 בשטרסר ,דופלקס מחולק חד' ,ענקית (תוכנית מסודרת
 בבעש"ט-דופלקס 6 ,חד' ,ל 2 -דירות מטופחות ,קומה ל 1,900,000 ,)5 -ש"ח,
כ 160 -מ"ר ,משופצת ,ניתנת ג' ו-ד' 2,600,000 ,ש"ח .ללא 052-5244498
()03-04
_____________________________________________
תיווך 054-8408850 ,אחה"צ
(01-04ל)  ביגאל-אלון 5 ,חד',
לחלוקה.2,430,000 ,
 מציאה! באלישע
_____________________________________________
נדל"ן-הקריה050-3000121 ,
ענקית 115 ,מ"ר,
אזור חבקוק 4 ,חדרים,
()04-04
_____________________________________________
חדרים
5+
משופצת ויפה  +יחידת משופצת ברמה +
 ברב שך ,דופלקס  7חד'
 מינץ 140 ,מ"ר7 ,
( ,)4+3ק"ד  +מעלית +
הורים  +מרפסת סוכה  +מרפסת סוכה  +מעלית
חניה ,מצב מצוין ,חזית ,ניתנת חד' ,מושכרת 9,000
חניה ,לל"ת,
וחניה ,רק ב1,890,000 -
ש"ח ,גמיש .להב נכסים,
לחלוקה 2,850,000 ,ש"ח .לשנתיים ,חניה  +גג  1,950,000 +ש"ח,
א.פנחסי03-5799308 ,
( )04-04סוכה בטאבו 3 ,כ"א,
_____________________________________________ 050-4177750
054-4850066
_____________________________________________
()04-04
(_____________________________________________ )02-05
 בשיכון ג' ,דופלקס  7חד' 2,800,000 ,ש"ח.
 בהזדמנות!  6.5חד' ,ק  .בבן נריה בפרויקט
 160מ"ר ,מחולקת  3חד',
'אפיקי-נדלן-בועז'
הרצוג ,חדשה  +סוכה  4 +צמרת  4חד' ,משודרגת,
 80מ"ר  2 +יחידות על הגג058-3200078 ,
( )04-04מזגנים  +תוספות ,אפשרות קומה ראשונה ,חזית,
_____________________________________________
משופצת כחדשה ,חזית,
להחלפה לדירה יותר זולה,
 2,150,000 054-8402332ש"ח ,גמיש.
א.פנחסי,ק"ב  ,בלעדי! בחדש
 2,900,000ש"ח.
2,050,000ש"ח
_____________________________________________
( )48-05/18להב נכסים,
( )04-04בפדרמן 5 ,חד' ,מיידי,
03-5799308
_____________________________________________
050-4177750
חד'
5
משה
בקרית
מפתחות!
()04-04

_____________________________________________
דופלקס,
כץ,
 בפרדס
'אפיקי-נדלן-בועז'
חזית לגינה ,ק"ג +חניה  +מציאה! בראשונים
 4.5חד' ,ק"ג ,מצב מצוין,
050-4156080
( )04-04מחסן 2,500,000 ,ש"ח בבנין חדש 4 ,חדרים +
 1,450,000ש"ח* .בתל
_____________________________________________ גמיש .בלעדי תיווך ש.
מרפסת שמש  +סוכה
גיבורים 4 ,חד' 112 ,מ"ר ,ק"ב  בטבריה 5 ,חד' ,מחולקת,
מאירוביץ הרב קוק  + 23חניה בטאבו ,רק ב-
 +מעלית  +חניה ,חדשה  2,180,000 +ש"ח.
ב"ב 03-5797756
 1,820,000ש"ח .להב
מרפסת שמש1,800,000 ,
תיווך-ישוב-הארץ,
ש"ח .א.פנחסי03-5799308 ,
_____________________________________________ 052-7168090 ,03-8007000
_____________________________________________ נכסים050-4177750 ,
(050-5308742 )04-04
()04-04
(_____________________________________________ )04-04
(_____________________________________________ )39-39








 פנטהאוז בבניה  5חד'
עם אופציה לחלוקה מול
השטיבלעך של רובע ז'170 ,
מ"ר 1,740,000 ,ש"ח,
054-8413551
()04-04
_____________________________________________

 ברמבם-מימון ,ק"ג +
חתימות שכנים ,מטופחת,
חניה ,חזית 3 ,כ"א 90 ,מ"ר,
 .2,180,000תיווך-הנדלן,
050-4177419
()04-04
_____________________________________________
 בלעדי ,ברבי-יוסי ,ק"א,
חזית גדולה 110 ,מ"ר שמורה,
אופציה.1,875,000 ,
תיווך-הנדלן,
050-4177419
()04-04
_____________________________________________
 למבינים ,במימון-ביה"כ-
הגדול ,דירה ענקית160 ,
מ"ר ,חדשה ,מעלית ,אופציה
ליחדיות דיור .תיווך-הנדלן,
050-4177419
()04-04
_____________________________________________
 בנייה חדשה! בבית-יוסף,
דירת  3/4חד' יפות החל מ-
 1,550,000ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000
()04-04
_____________________________________________
 מציאה! באיזור-ויז'ניץ,
 130מ' מחולקת ל + 2 -גג
מוצמד בטאבו.
תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000
()04-04
_____________________________________________
 במרכז בבניה 4-5 ,חד',
מפרט עשיר ,קבלן אמין,
תוכניות במשרד .א.פנחסי,
03-5799308
()04-04
_____________________________________________
 בלעדי 100 ,מטר נטו
בנועם אלימלך ,קומה ד',
טאבו משותף  +מעלית,
 .1,500,000תיווך אלטרנטיב,
054-5500263
()04-04
_____________________________________________

 בקרית הרצוג5 ,
חדרים  +מרפסת  30מ'
 +יחידה  3חדרים230 ,
מ' ,מעלית ,מפוארת,
 .3,200,000מתחם
הנדלן050-4000640 ,
()04-04
_____________________________________________




מושכרת  5,900ש"ח.
אשדוד
'אפיקי-נדלן-בועז'
פנטהאוזים ודירות גן 058-3200078
()04-04
_____________________________________________

 יחודית! באזור לנדא
במיקום שקט! בבניה בבנין
בוטיק ,דירת-גן 4 ,יפהפיה,
לבד בקומה  +חצר פרטית.
"אפיק נכסים" 03-5791514
()04-04
_____________________________________________
 לל"ת ,בפנקס חדשה
מקבלן ,דירת גן 200 ,מ"ר,
כניסה פרטית  +חצר  +חניה,
 2,900,000ש"ח,
055-6781335
()04-04
_____________________________________________

 באזור גורדון ,5 ,חדשה,
יפהפיה ,ק"ב ,חזית  +מעלית
 +י.הורים ,מיידי! 2,480,000
ש"ח" .אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514
()04-04
_____________________________________________
 לל"ת ,בפנקס בניין חדש,
 6חד' 135 ,מ"ר  +חניה,
055-6781335 ,2,900,000
()04-04
_____________________________________________

 בבן-זכאי 4 ,חד',
משופצת ,חזית2,000,000 ,
ש"ח .תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000
()04-04
_____________________________________________
 בחיי-טייב 4 ,חד' ,כ100 -
מ"ר ,קומה ג'  +מעלית +
חניה.1,800,000 ,
נדל"ן-הקריה050-3000121 ,
()04-04
_____________________________________________
 בברטנורא 4.5 ,חד',
 104מ"ר  +סוכה ,קומה
ב' ,כחדשה.2,150,000 ,
נדל"ן-הקריה,050-3000121 ,
 4-4.5חדרים
052-7673622
()04-04
_____________________________________________
ברח'
 לל"ת בגמר בניה
 בסוקולוב 4 ,חד' ,כ100 -
השניים ,פ"כ ,ק"ד ,חזית4 ,
מ"ר  +מרפסת גדולה ניתנת
חד' 85 ,מ"ר,1,700,000 ,
לחלוקה.1,990,000 ,
055-6781335
( )04-04נדל"ן-הקריה050-3000121 ,
_____________________________________________
()04-04
_____________________________________________
 בלעדי דוב הוז4 ,
חדרים  ,באזור העיריה 4.5 ,חד',
קומה א' ,עורפי 3 ,כיוונים,
 100מ"ר  +אופציה בגג בטון
חניה רשומה ,פינוי
אוגוסטש"ח( .גג פרטי בטאבו) ,ק"ג +
 ,2018מחיר 1,800,000
 050-5750880מעלית ,משופצת ,נוף פתוח.
,077-2050410
א.פנחסי03-5799308 ,
()04-04
_____________________________________________
אורי תיווך אדוארד
()04-04
_____________________________________________
 באזור סוקולוב ,מרכזי
 לל"ת ,בגמר
בניה 4ברח' ושקט 4 ,חד' 100 ,מ"ר +
השניים פ"כ ,ק"ה ,כ-
 ,1,650,000מעטפת  30מ"ר ,ק"א ,חזית,
חדרים 76 ,מ"ר,
 3כ"א .א.פנחסי03-5799308 ,
()04-04
_____________________________________________
055-6781335
()04-04
_____________________________________________











054-9422194
(" )04-04אפיק נכסים" ,03-5791514
_____________________________________________
 בבלעדיות "שחף נכסים" 053-3128884
בעליון 3 ,חד',
מרווחת ש"ח  ,דב גרונר ,להשקעה,
ומושקעת1,320,000 ,
ק"ק 60 ,מ"ר  +יח"ד,
גמיש052-5752500 ,
_____________________________________________
( )04-04אופציות כ 100 -מ"ר,

()04-04
_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

ראשונה2,920,000 ,
ש"ח ,בלעדי תיווך
ש.מאירוביץ ,הרב קוק 23
ב"ב,03-5797756 ,
050-5308742
()04-04
_____________________________________________
 באיזור פנקס (שקטה),
 5חד' ,מפוארת ביותר
 +סוכה  +חניה *בקרית
משה 5 ,חד'  +מעלית
 +חניה  +מרפסת שמש
כחדשה *"אלוני נכסים"
052-7610603
()04-04
_____________________________________________

 2,600,000ש"ח .בלעדי
ש.מאירוביץ ,הרב קוק 23
ב"ב,03-5797756 ,
050-5308742
()30-30
_____________________________________________
 בהזדמנות בבירנבוים
 5.5חד' מחולקת ל 3.5
חד' ול  2חד' מושכרת
ב 6,700 -ש"ח בק"ק
מוגבהת ,משופצות
כחדשות ,אפ' לטאבו
משותף1,900,000 ,
ש"ח גמיש ,בלעדי ,ש.
מאירוביץ הרב קוק 23
ב"ב 03-5797756
050-5308742
()24-24
_____________________________________________
 בר"ע הראשונים ,בנין
חדיש ,ק"ק דירת נכה,
מחולקת  3.5חד'2 +
חד' ,מושכרת ב2,800 -
ש"ח  2,400,000ש"ח,
משופצת ,בלעדי תיווך
ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742
()22-22
_____________________________________________

 אבוחצירה 4 ,חד',
ק"ד 93 ,מ"ר ,חזית,
מדהימה חבל על הזמן,
.1,580,000
'אפיקי-נדלן-בועז'
058-3200078
()04-04
_____________________________________________
 המכבים ,ק"ק4.5 ,
חד' 125 ,מ"ר 3 ,כ"א +
יח"ד מושכרת + 2,000
 70גינה ,ברמת סוויטה,
 2,750,000ש"ח.
'אפיקי-נדלן-בועז'
058-3200078
()04-04
_____________________________________________

תון

רפאל,052-8939050 ,
מ"ר עם מעלית פנימית,
03-9088872
()04-04
_____________________________________________
בני ברק
 6,500,000ש"ח .בלעדי
חדרים
3-3.5
 באזור מימון/רמב"ם 60 ,תיווך ש.מאירוביץ ,הרב
 בבלעדיות "שחף נכסים" מ"ר מחולקת לשתי יחידות קוק  23ב"ב,
,03-5797756
בבית וגן 3 ,חד'  2 +מרפסות ,משופצות ,ק"א (אופציה
בניין קטן ,אופ' להרחבה,
לפינוי-בינוי) 1,490,000 ,ש"ח050-5308742 .
()37-37
_____________________________________________

השילוני ,דירת-גג150 ,
מ"ר 3 ,חדרים 75 ,מ"ר
 2 +למעלה וגג ענק,
ק"ב-ואחרונה משופצת
כ'-מיידית2,290,000 ,
ש"ח ,גמיש" .סלומון-
נכסים-והשקעות"
052-7652801
()04-04
_____________________________________________
 בלעדי! באהרון
דב ,דירת גג 5 ,חדרי,
 160מ"ר 80 ,מ"ר
בכול קומה  +גג ענק
פתוח ,מושקעת
כחדשה מהיסוד ,חזית,
ק"ג  +חניה צמודה,
מותאמת לחלוקה
בקלות2,350,000 ,
ש"ח" .סלומון-נכסים-
והשקעות"
052-7652801
()04-04
_____________________________________________
 בלעדי בפנקס,
דופלקס  140מ"ר,
קומת קרקע ,וראשונה,
מעלית  +חצר +
חניה כפולה ,כניסה
פרטית2,650,000 ,
ש"ח" .סלומון-נכסים-
והשקעות"
052-7652801
()04-04
_____________________________________________

■ בהרב קוק השקט
קרוב לרח' חרל"פ ,בבנין
יפה ומתוחזק עם מעלית,
 4.5חד' ,מפוארת ,בק"4
חזית ,מעליה  2חד'
גדולים +מחסן+גג גדול,
חניה בטאבו3,000,000 ,
ש"ח בלעדי תיווך ש.
מאירוביץ הרב קוק 23
050- 5308742
03-5797756
()42-42
_____________________________________________
 ברח' בן דוד אזור
עוזיאל בק"ג  100מ',
משופץ ברמה גבוהה
ומעליה גג בנוי ,ניתן
לעשות טאבו משותף או
לחלק  2,800,000ש"ח.
תיווך ש .מאירוביץ רח'
הרב קוק  23ב"ב
03-5797756
050-5308742
()39-39
_____________________________________________
 במינץ 4.5 ,חד',
 106מ' ,משופצת,
ק" 1ומעליה 2 ,יחידות
המושכרות ב6,200 -
ש"ח 2,800,000 .בלעדי
ש.מאירוביץ ,הרב קוק 23
ב"ב,03-5797756 ,
050-5308742
()34-34
_____________________________________________
 במינץ 8 ,חד' ,ק"ד וגג
עם מעלית  +חניה ומחסן
גדול שאפשר לעשות
ממנה יחידה2,700,000 ,
ש"ח .בלעדי תיווך
ש.מאירוביץ ,הרב קוק
 23ב"ב,03-5797756 ,
050-5308742
()34-34
_____________________________________________




לכניסת הבית לקומה

 3-3.5חדרים

העליונה ליחד'
נפרדת  ,בבר אילן 3.5 ,חד' ,ק"א
מציאה! רק באלעד
 +מחסן ,משופצת מאוד,
נכסים רפאל,
 ,1,170,000גמיש .תיווך יעקב,
,052-8939050
054-4901948
()04-04
_____________________________________________
03-9088872
_____________________________________________
(  )04-04ברח' ביאליק 3 ,חד',
קומה שניה 860,000 ,ש"ח.
וילות ובתים
בהזדמנות! קוטג' מיוחד ,תיווך יעקב054-4901948 ,
()04-04
_____________________________________________

 3מפלסים  200מ"ר  +גינה  ,בהרצל מתחרד באבן3 ,
חד' ,קב' ,אופציה מייידת ל2 -
 200מ"ר ,סטנדרט גבוה!
חד' ,מושכרת 935,000 ,ש"ח.
למהירי החלטה:
,052-4834706
נכסים,
אדר
052-8935435
()02-05
(_____________________________________________ )03-07
_____________________________________________
 במעפילים מתחרד 3 ,חד',
דופלקסים
מסודרת ,אופציה ל 2 -חד',
פינוי בינוי 925,000 ,ש"ח .אדר
 ללא תיווך! דופלקס 5
נכסים ,052-4834706 ,רינה
חד' ,מושקע ומתוחזק,
()02-05
_____________________________________________
052-8330459
(01-04ל)  בקרן היסוד ,מתחרד3 ,
_____________________________________________
חד' ,קג' ,מסודרת ,פינוי בינוי,
 4-4.5חדרים
 950,000ש"ח .אדר נכסים,
 ,052-4834706רינה
()02-05
 בג'ברין מול היער,
_____________________________________________
 בבר אילן ,מתחרד3 ,
בבנין בוטיק ושקט4 ,
וילות ובתים
חד' ,קא'  +מרפסת גדולה,
סלון
חד' ,מטבח חדש,
מזגנים ,מסודרת ,כ 80 -מ"ר  ,בהזדמנות וילה מאוד
ארוך ,רק 1,520,000
נכסים,
אדר
ש"ח.
1,300,000
מפוארת ,חלומית ,בהר
גמיש ,רק באלעד נכסים  ,052-4834706רינה
_____________________________________________
( )02-05שלום 3 ,מפלסים400 ,






דירות
למכירה




 בחפציבה 4 ,חד'  2 +יח'
דיור 200 ,מ"ר בנוי  +חצר +
נוף ,כניסה פרטית2,300,000 ,
ש"ח054-8406303 ,
()03-06
_____________________________________________
 4 חד' אפשר לחלק ל2 -
אלעד
יחידות  +אופציה לבניית יחידה
נוספת  +מרפסת ענקית.
 חדשה בלעדית!
בנ.גאון המבוקש ,דירת  1,100,000תיווך יעקב,
054-4901948
()04-04
_____________________________________________
גג  3חד' ,משופצת
 בבן אליעזר 4 ,חד',
ומודרנית מהיסוד +
מרפסות  40מ' ,מדרגות משופצת מאוד.1,220,000 ,
תיווך יעקב054-4901948 ,
()04-04
מוכנות מתוך הבית וצמוד _____________________________________________

 מציאה! בטרפון  120מ"ר  בלוין דירת-גן 5 ,חד'140 ,
מחולקת ,משופצת 3 ,כ"א ,מ'  80 +מ' גינה2,800,000 ,
ש"ח .תיווך-ישוב-הארץ,
 1,950,000ש"ח.
052-7168090 ,03-8007000
תיווך-ישוב-הארץ,
()04-04
_____________________________________________
052-7168090 ,03-8007000
()04-04
_____________________________________________
דופלקסים
 ביהודה הנשיא ,קו'
 דירת קוטג'  188מטר,
ב' ואחרונה  +אופציה,
אופציה  130מ' ,ניתן לחלוקה
 1,650,000ש"ח.
לכמה יחידות בק.הרצוג,
תיווך-ישוב-הארץ,
050-5265899
052-7168090 ,03-8007000
()04-08
(_____________________________________________ )04-04
_____________________________________________
 במקובר 4 ,חד' 2 +
 באזור יהודה הנשיא/בן
יחידות ,חדשה3,500,000 ,
זכיא ,ד.גג6 ,ח'  +מרפסת,
ש"ח .תיווך-ישוב-הארץ,
ק"ג ,חזית 3 ,כ"א2,600,000 ,
052-7168090 ,03-8007000
( )04-04ש"ח" .אפיק נכסים"
_____________________________________________
03-5791514
()04-04
 בסוקולוב ,דירות  3/4חד'_____________________________________________ ,
חדשות החל מ  1,700,000 -באזור רמב"ם/ירושלים,
ש"ח .תיווך-ישוב-הארץ,
דופלקס מושקע 5 ,ענקית,
052-7168090 ,03-8007000
( )04-04יפהפיה 150 ,מ"ר ,ק"ב ,חזית,
_____________________________________________
 2,580,000ש"ח" .אפיק
 ברמב"ם 3 ,חד',
נכסים" 03-5791514
()04-04
משופצת ,ק"א,
_____________________________________________
* .1,380,000בשיכון-ג'  ,אזור מנחם ,ד.גג ,יפהפיה,
מושקעת מאוד!  5גדולה +
 4חד'  40 +מ' חצר,
" .2,500,000יאיר נדל"ן ,י.הורים  +מרפסות ,ק"ב,
( )04-04חזית 3,300,000 ,ש"ח.
052-7633978
_____________________________________________ "אפיק נכסים" 03-5791514
()04-04
_____________________________________________
 בשיכון ג' בתחילת בניה,
 באבן שפרוט! ענקית!
 3חד' 4 ,חד' 4.5 ,חד'4 ,
 +גינה + 5 ,גינה ,מפרט
מסודרת!  5חד' ,שני
עשיר ,קבלן אמין .א.פנחסי ,מפלסים  +גג מרוצף,
03-5799308
( 225 )04-04מ"ר2,250,000 ,
_____________________________________________
 ברשי חזית כ 65 -מ"ר ש"ח" .אביחי  -מתווכים"
סמוך לר' עקיבא ,מחולקת
03-5701010 8,000
()04-04
_____________________________________________
לעסק ודירה ,תשואה,
(02-05ל)  בלעדי! באחיה-
ש"ח050-5305219 ,
_____________________________________________

 בדניאל  ,30דופלקס
לאחר שיפוץ כללי ,מטבח
חדיש וגדול במיוחד 7 ,חדרים
 +מרפסת שירות ,חניה
מקורה ,שטח בנוי (ארנונה),
 180מ"ר  +גג צמוד  52 -מ"ר,
סלון  46מ"ר ויציאה למרפסת
שמש  64מ"ר ,זכות לתוספת
בניה ,מחיר  4,750,000ש"ח
לחילופין  4,500,000ש"ח +
היטל שהשבחה ומס שבח
דוד050-55-11-847 :
davidlei@netvision.net.il
()03-06
_____________________________________________
 דירת קוטג'  188מטר
אופציה  130מ' ניתן לחלוקה
לכמה יחידות בק .הרצוג.
050-5265899
()52-3/18
_____________________________________________
 בכהנמן/עזרא ,דופלקס
 5חד' גדולים ,ק"ד ללא3 ,
כ"א  +אופציה לבנית  3חד'
לפחות בצד ובגג2,750,000 ,
ש"ח050-4188333 ,
()02-05
_____________________________________________

 בעזרא/חזו"א  5חד'  160 ,בטבריה 5 ,חד' ,חזית  ,לל"ת בצירלסון 4 ,חד',
חזית  +יח"ד2,500,000 ,
מ' ,חדשה 2,500,000 ,ש"ח .ב 2 -מפלסים ,בק"א,
סלון ,מטבח ופינת אוכל גמיש! 055-6781335
תיווך-ישוב-הארץ,
()04-04
_____________________________________________
052-7168090 ,03-8007000
( )04-04גדולה .בק"ב 4 ,חדרים  4 חדרים בפרדס כץ ,חזית
_____________________________________________
 במהרש"ל  5חד' ,חדשה ,גדולים ,יש גם דלת כניסה לשלמה בן יוסף השקט ,קומה
מיידית 3 ,כ"א2,400,000 ,
ד' אפשרות לבניה על הגג,
נוספת לק"ב מחדר
ש"ח .תיווך-ישוב-הארץ,
מדרגות ,כולל חניה .תיווך בבלעדיות .נטלי סולו רוזנברג
052-7168090 ,03-8007000
( )04-04ש .מאירוביץ ,הרב קוק רימקס054-2171235 ,
()04-04
_____________________________________________
_____________________________________________
 בגני-גד 5 ,חד' ,כ,03-5797756 ,23 120 -
 בחי טייב  -בק.הרצוג,
050-5308742
מ"ר ,קומה-ג' ,מפוארת,
( 4 )50-50חדרים 90 ,מ"ר,
_____________________________________________
 2,170,000גמיש.
  ,050-3000121ביהושע ,בפרוייקט גן קומה ג' ,חזית פתוחה
נדל"ן-הקריה,
העיר 5 ,חד' ,חדשה  +מ + .מעלית וחניה +
052-7673622
()04-04
_____________________________________________
שמש וסוכה גדולה ,ק"ב ,א.הרחבה.
 בלעדי! באזור נחמיה,
"מקסימום-נדלן"
חזית 5,חזית לגן העיר ,כולל
חד' 110 ,מ"ר ,ק"ק,
052-2452820
2,950,000
וחניה,
מחסן
()04-04
_____________________________________________
 2,000,000ש"ח.
( )04-04גמיש .בלעדי תיווך ש.
 באזור דבורה הנביאה,
א.פנחסי03-5799308 ,
_____________________________________________
 4.5חדרים ,גדולה ,כ 140 -מ'
 בחזון איש אזור עזרא 5 ,מאירוביץ הרב קוק 23
 +אופציה להרחבה גדולה,
חד' 130 ,מ"ר ,ק"ג  +מעלית ב"ב 03-5797756
( .2,600,000 )09-43תיווך B.D.A
050-5308742
 +חניה  +מחסן  6מ"ר3 ,
_____________________________________________
פאלפון052-7175595 :
()04-04
_____________________________________________
כ"א ,מצב מעולה2,390,000 ,
נטו,
מ'
135
חד',
5

 מציאה בשלוש-השעות!!
ש"ח .א.פנחסי03-5799308 ,
_____________________________________________
( )04-04סלון ענק וחדרים גדולים 4.5 ,חד' ,ק"ב  -מעלית ענקית
 בדמשק אליעזר,
בקומה,
דירה
ללא,
ק"ב,
ומפוארת  +סוכה  +חניה +
דירה ענקית 210 ,מ',
 4כ"א ,מסודרת עם חניה מחסן ,רק  1,750,000ש"ח
ניתן לחלק ל 3 -יחידות
בטאבו באזור חתם סופר /בלעדי מ.כהן נכסים,
052-7684074
בהסכמת שכנים ,קומה הרב ישראל מסלנט,
()04-04
_____________________________________________

