י’ שבט -י”א שבט תשפ”ב
12/1/22-13/1/22

דירות
למכירה
אלעד
פנטהאוזים ודירות גן

 בבלעדיות  4חדרים200 ,
מ"ר גינה ,אופציה ל 2 -יחידות
 KWטל'054-3088825 :
(4-7ל)
_____________________________________________

 5+חדרים

 בבלעדיות ,מציאה ,בבן
עוזיאל המבוקש דירת  5חד',
כ 130 -מ"ר  +יחידת הורים,
מטבח מושקע ,אמבטיות
חדשות ,אופציה קלה לחלוקה,
רק  1,970,000ש"ח גמיש
"שחף נכסים" 054-9422194
()4-4
_____________________________________________

 3-3.5חדרים

 בבלעדיות ,מציאה! בעליון
דירת  3חד'  +אופציות לבניה,
קומה א' ,רק  1,465,000ש"ח
"שחף נכסים" 052-5752500
()4-4
_____________________________________________

באר שבע
 חדשה ,בבלעדיות,
בשכונה י"א רחוב שיטרית,
דירה מחולקת ל 3 -יחידות,
קומה  ,4/4מושכרת כבר 3
שנים ברציפות לאותם שוכרים,
 ,6,400מחיר שיווק 999,000
054-4813717
()4-4
_____________________________________________
 מבצע יואב שכונה ו'
החדשה ,קומה  ,1/4מחולקת
ל ,2 -מושכרת  ,4,600מחיר
שיווק 054-4813717 890,000
()4-4
_____________________________________________
 שכונה ג' ברחוב הנדיב,
דירה ,קומה  110 ,1מ"ר,
מושכרת  ,4,600מחיר
054-4813717 955,000
()4-4
_____________________________________________
 למכירה שכונה י"א
שאול המלך  ,125קומה
 84 ,3/4מ"ר ,מצויין לחלוקה
ל 2 -יחידות גדולות,735,000 ,
שיווק 054-4813717
()4-4
_____________________________________________
 חדשה ,בבלעדיות,
למכירה שכונה ד' ברחוב
שלמה המלך ,פריים לוקשיין,
בתהליך חתימות פינוי בינוי,
אפריקה ישראל ,אלקטרה
מגורים ,קבוצת ב.ס.ר ,דירה,
 97מ"ר ,ענקית ,קומה ,1/4
לא משופצת ,במחיר דיל
 ,990,000שיווק
054-4813717
()4-4
_____________________________________________

 4-4.5חדרים

 דירת  4חדרים ,משופצת
מהיסוד ,ברחוב מוריה
המבוקש ,קרוב למכללת סמי
שמעון ,קומה  97 ,2מ"ר,
 900,000ש"ח 054-4813717
()4-4
_____________________________________________

 3-3.5חדרים

 למכירה שכונה ו' החדשה
מול הקרייה החרדית ,דירת 3
חדרים ,קומה  78 ,3/4מ"ר
054-4813717
()4-4
_____________________________________________
 חדשה ,בבלעדיות,
בשכונה ג' ברחוב שרעבי,
דירת  3חדרים 76 ,מ"ר ,קומה
 ,1/4מושכרת  ,2,400מעולה
לחלוקה ,מחיר שיווק 680,000
054-4813717
()4-4
_____________________________________________
 מבצע נחשון על דרך
מצדה ,קומה  ,1דירת 3
חדרים 76 ,מ"ר ,מצוינת
למשקיעים ,הדירה מושכרת
ב 2,800 -ש"ח 4.5% ,תשואה,
משופצת מהיסוד ,מרוהטת
חלקית ,מחיר שיווק 765,000
ש"ח 054-4813717
()4-4
_____________________________________________
 דיל מטורף ,דירת
 3.5חדרים ,מעגל ראשון
לאוניברסיטה 3 ,דקות הליכה,
 65מ"ר ,מושכרת ,לעסקה
מיידית ,מחיר 880,000 :ש"ח
054-4813717
()4-4
_____________________________________________

 שוקל למכור את
יחידות דיור
 חדשה ,בבלעדיות ,שכונה דירתך? לטיפול מסור חייג
 054-6506501תיווך ש.
י"א רחוב מצדה 2 ,יחידות
דיור ,מאירוביץ הרב קוק  23ב"ב
()04-04
_____________________________________________
קומה  ,3/4מושכרות ,4,900
 באזור קוטלר  80מ"ר,
מחיר שלא יחזור 880,000
054-4813717
( )4-4אופציה להרחבה ,קרקע
_____________________________________________

בני ברק
 בבלעדיות! בבניה בשיכון
ג' דירות  3/4חד' ,אכלוס בעוד
כשנה אמפייר-סטייט נדל"ן
052-7181411
()4-4
_____________________________________________
 מציאה!!! בבלעדיות
באיזור נורוק  90מטר ,קומה
 4בלי מעלית  +היתרים בגג
בטון "פנחס נכסים"
055-6789653
()4-4
_____________________________________________
 למשרדינו דרושות דירות
למכירה ללקוחות רציניים,
במכירת דירות פונים רק
למקצוענים!!! "פנחס נכסים"
055-6789653
()4-4
_____________________________________________
 בלעדי בשיכון ה' כ90 -
מטר ,קומה ב'  +היתר בנייה
לעוד  100מטר באותה קומה,
חזית 3 ,כ"א 2,700,000 ,תיווך
אלטרנטיב 054-5500263
()4-4
_____________________________________________
 באזור רמב"ם  95מטר,
משופצת כחדשה2,050,000 ,
*** 4חדרים 110 ,מטר ,גדולה,
054-8449423 2,000,000
תיווך B.D.A
()4-4
_____________________________________________
 באזור סוקולוב 5.5
משופצת  +יחידה כ 25 -מטר,
*** 2,780,000כ 70 -מטר,
אופציה להרחבה1,620,000 ,
 054-8449423תיווך B.D.A
()4-4
_____________________________________________
 בגמר בניה באזור העיריה
נותרו דירות אחרונות4 ,
חדרים5*** 2,200,000 ,
חדרים  2,500,000גמיש
 054-8449423תיווך B.D.A
()4-4
_____________________________________________
 באזור שיכון ג' נותרו
דירות אחרונות בבניה4 ,
חדרים גדולה 120 ,מטר,
 2,500,000גמיש
 054-8449423תיווך B.D.A
()4-4
_____________________________________________
 באזור הרצוג בבניה
דירות נכה 3 ,1,300,000
חדרים  1,600,000גמיש4 ,
ח'  3 ,2,000,000ח' פנטהאוז
054-8449423 2,000,000
תיווך B.D.A
()4-4
_____________________________________________
 במהרש"ל בבניה דירות
אחרונות  3-4חד' ,תוכניות
במשרד פאר הנדל"ן
058-7111860
()4-5
_____________________________________________
 בלעדי! באזור בן דוד
מתתיהו  230מ"ר ,ק"ב +
מעלית ,חזית ,מפלס אחד,
ניתן לפצל בקלות 2 ,סוכות
גדולות 3,900,000 ,ש"ח גמיש
א .פנחסי 03-5799308
()4-4
_____________________________________________

מוגבהת ,חזית ,מיידית
תיווך אשכנזי
058-5558815
()3-4
_____________________________________________

וילות ובתים

 באלוף שמחוני קרוב  ברשבם  4חדרים גדולים,
 בהרב קוק השקט,
 5+חדרים
ק"א ,עורפית ,מושקעת,
 ברמת אלחנן  6חדרים ,לבארי ,דירה גדולה5 ,
 5חדרים ,קומה א'
 150מ"ר  +אופציות 3 ,כ"א ,חדרים 120 ,מ"ר ,קומה עם מיזוג וג'קוזי תיווך צור
משופצת,
עם מעלית,
03-6701920
()4-4
_____________________________________________
ק"ג ,מעלית 3,100,000 ,ש"ח ,א' ,חזית2,390,000 ,
חניה צמודה בטאבו,
מתאים לחלוקה אלבה -נדל"ן בלעדי תיווך ש.מאירוביץ  במימון  4חדרים גדולים,
 2,490,000ש"ח
ק"א ,עורפית ,כניסה מיידית
תיווך054-8503268 23
054-6506501
קוק
הרב
ש.מאירוביץ
03-6701920
צור
תיווך
elbanadlan@gmail.com
()4-4
(03-5797756 )4-4
(_____________________________________________ )52-52
_____________________________________________
_____________________________________________
03-5797756
5
בקובלסקי
בבלעדיות
 באביעד  4חד'95 ,

054-6506501
חד' ,קומה ראשונה  +מרפסת  בהזדמנות ברחוב
()20-20
_____________________________________________
הכנסת מ"ר ,ק"ד ,ג.בטון,
ברחוב חברון  5חדרים ,סוכה  +יחידת דיור  40מ"ר מימון אזור בית

היתרים משולמים,
_____________________________________________ הגדול ,דירה ענקית,
 120מ"ר ,קומה ג' ללא "פנחס נכסים" 055-6789653
( )4-4מחולקת לדירת  4חדרים  1,750,000גמיש נדל"ן
מעלית ,חזית  +היתרי  בבלעדיות באבן שפרוט  + 5יח"ד  2חדרים  +יח"ד הקריה 050-3000121
()4-4
_____________________________________________
חד' ,קומה קרקע 120 ,מטר
בניה על הגג (בטון),
משופצת  1חדר ,קומה ב',
 בקובלסקי  4חד' ,כ-
 +מרפסת  10מטר,
 2,590,000ש"ח תיווך
בלעדי
ש"ח
2,700,000
 100מ"ר ,ק"א ,אופציה
055-6789653
נכסים"
"פנחס
()4-4
_____________________________________________
ש.מאירוביץ

 באנילביץ בית פרטי 4
קומות 380 ,מ"ר  +מרתף
מושכר ,מושקעת  +גינה +
גג 8,000,000 ,ש"ח א .פנחסי
03-5799308
(054-6506501 )4-4
_____________________________________________

דופלקסים

 דופלקס יוקרתי ברמה
גבוהה ביותר! כ170 -
מטר  +מרפסת8 ,
חדרים ,בבן זכאי! ק"ג2 ,
כניסות נפרדות
 050-8551722רוחי
(4-8ל)
_____________________________________________

 ברמת אלחנן דופלקס 5
חדרים  2 +יחי"ד ,מושכרות
ב 5,500 -ש"ח ,מעלית,
 3,400,000ש"ח אלבה-נדל"ן
054-8503268
albanadlan@gmail.com
()4-4
_____________________________________________

 ביחזקאל דופלקס
 130מ"ר  +גג בנוי 50
מ"ר! ניתן לחלוקה,
ב 2,600,000 -ש"ח להב
נכסים 050-4177750
()4-4
_____________________________________________
 באזור לנדאו הירש
דופלקס  190מ"ר ,ק"ד +
מעלית  +חניה ,מושקעת +
מרפסת גדולה3,100,000 ,
ש"ח א .פנחסי 03-5799308
()4-4
_____________________________________________

 בעמק יזרעאל דופלקס
כ 5 -חד' ,כ 160 -מ"ר,
ק"ג 3 ,כ"א ,חניה,
 1,999,000נדל"ן הקריה
050-3000121
()4-4
_____________________________________________
 באבני נזר דופלקס
 5חדרים -קומה ד'3 ,
חדרים 75 ,מ"ר ,ומעליה
 2חדרים  +גג ,עם
מעלית וחניה  +אופציה
עתידית להרחבה ענקית,
 2,900,000ש"ח תיווך
ש .מאירוביץ הרב קוק
03-5797756 23
054-6506501
()23-23
_____________________________________________
 ברחוב יוסי דופלקס 5
חדרים 120 ,מ"ר -קומה
ג' 2 ,חדרים ומעליה
 3חדרים ,אפשרות
לחלוקה2,000,000 ,
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
()23-23
_____________________________________________

לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מזל

 באזור עוזיאל הר סיני תיווך ש .מאירוביץ הרב להרחבה1,750,000 ,
קוק 23
 054-6506501נדל"ן הקריה
( )48-48דירת פאר ויוקרה! 03-5797756 5.5
03-5797756
()32-32
_____________________________________________
050-3000121
()4-4
_____________________________________________
_____________________________________________ חד'  +סוכה סגורה!
רחוב
ליד
אריה
במשה

 שוקל למכור את
 בפלמ"ח  4חד'90 ,
קומה ראשונה ,חזית,
 3,200,000השלושה 5.5 ,חדרים,
דירתך? לטיפול מסור
משופץ מ"ר ,ק"א ,מפוארת!!!
ב-
מ"ר!
150
ק"ק מוגבהת,
רק  1,700,000גמיש
חייג  054-6506501תיווך ש"ח להב נכסים
חלקי ,כניסה פרטית
נדל"ן הקריה
ש .מאירוביץ הרב קוק 050-4177750
_____________________________________________
( )4-4עם אפשרות ליחידה,
 23ב"ב
050-3000121
()4-4
_____________________________________________
_____________________________________________
(  )05-05באזור העיריה  5חד'
 2,490,000ש"ח בלעדי
 בלעדי ברחוב שטרסר + ,יחידה  15מ"ר שמושכרת תיווך ש .מאירוביץ הרב  באבוחצירא  4.5חד',
ב 1,800 -ש"ח135 ,
( )08-08כ 95 -מ"ר ,ק"ב 3 ,כ"א,
 3.5חדרים ,קומה ג'
חניה,מ"ר,חזית ,קוק 054-6506501 23
ואחרונה ,חזית ,גג בטון ,ק"ג  +מעלית +
_____________________________________________ חניה 1,690,000 ,נדל"ן
 בבלעדיות בשיכון
אפשרות לבנית יחידות  2,800,000ש"ח א .פנחסי
הקריה 050-3000121
()4-4
_____________________________________________
03-5799308
( )4-4ג' ברחוב בארי דירת
_____________________________________________
על הגג (עם חתימות
 למכירה בגולומוב בניין  5חדרים ענקית120 ,
 3-3.5חדרים
שכנים)  +חניה לא
מ"ר ,קומה א' ,חזית,
בטאבו 2,250,000 ,ש"ח חדש ,דירת  5חדרים,
 טבריה/הרב קוק  3.5חד'
תיווך
ש"ח
2,390,000
תיווך ש.מאירוביץ הרב  110מטר ,מרפסת ,10
 +סוכה ,משופצת מהיסוד,
במחיר ש .מאירוביץ
קוק  )01-01( 054-6506501 23קומה  2 ,4חניות,
קו"" 2מאגדים-נדל"ן" משה
054-6506501
דסקל 050-5926021
_____________________________________________  2,750,000תווך רבקה
()4-4
_____________________________________________
 בבן זכאי דופלקס
נקב 053-9244430
 בבלעדיות בפרדס כץ 3
()4-4
 4-4.5חדרים
_____________________________________________
 6חדרים  +גג גדול,
חד' 70 ,מטר ,מעלית ,חניה
 240מ"ר ,קומה ג' ללא  בבורכוב  5.5חד',
 בלעדי בטבריה קוק
בטאבו ,אופציה כ 60 -מטר
ק"א ,כ 110 -מ"ר,
מעלית 3 ,כ"א ,נוף
 4חדרים ,כ 90 -מ"ר,
בצד" 1.6 ,פנחס נכסים"
חניה,
מפוארת,
משותפת,
מרהיב ,חניה
גבוהה,
ברמה
מושקעת
055-6789653
()4-4
_____________________________________________
 3,490,000ש"ח בלעדי  1,888,000גמיש נדל"ן ק"א ,עורפית1,900,000 ,
 מציאה! ברבי עקיבא
הקריה 050-3000121
( )4-4גמיש סלומון נכסים
תיווך ש.מאירוביץ
_____________________________________________
( )4-4אזור ישעיהו  3חד'
 בלעדי ,מציאה ,במינץ והשקעות 054-4290600
054-6506501
_____________________________________________
משופצת  +יציאה
03-5797756
120
כ-
ענקית,
חדרים
5
()46-46
_____________________________________________
עקיבא/
רבי
ברחוב

לגינה  20מ"ר ,רק ב-
ומרווחת,
גדולה
מ"ר,
70
ב',
קומה
קוטלר,
 5 חד' 135 ,מ' נטו,
 1,410,000ש"ח להב
סלון ענק וחדרים גדולים ,יחידת הורים ,סוכה גדולה מ"ר ,מחולקים ל2 -
נכסים 050-4177750
()4-4
+
ד'
קומה
חזית,
בסלון,
_____________________________________________
יחידות ,מניבה 5,200
ק"ב ,חזית ,דירה בקומה,
 במנחם!  2.5חד',
 4כ"א ,מסודרת עם חניה מעלית  +חניה מקורה לחודש  +אופציה
ק"ב ,עורפית ,מרווחת,
סופר /בטאבו 2,260,000 ,ש"ח להרחבה של  20מ"ר,
בטאבו באזור חתם
גמיש סלומון נכסים
 1,580,000ש"ח תיווך  1,650,000ש"ח גמיש
מסלנט,
הרב ישראל
054-4290600
והשקעות
( )4-4ש .מאירוביץ הרב קוק מפתחות ב"אביחי -
_____________________________________________
בלעדי
ש"ח,
2,580,000
מאירוביץ בע''מ  ברחוב ראבד  80מ"ר054-6506501 23 ,
מתווכים" 03-5701010
()4-4
_____________________________________________
תיווך ש.
03-5797756
ק"ק ,כניסה פרטית,
(  )22-22בלעדי! ביהודה הנשיא 3
_____________________________________________
054-6506501
חזית  +אופציה מעשית  ברחוב טרפון  4חדרים ,חד'  +מרפסת שמש  +סוכה
03-5797756
_____________________________________________
 80מ"ר ,משופצת כחדשה,
( )28-28לתוספת של  50מ"ר  +קומה ג' ואחרונה ,גג
 בבירנבוים ,דירה
אופציה לבניה נוספת
רעפים ,חזית ,משופצת א .להרחבה ,ק"א ,חזית,
מחולקת ,בקומת קרקע ע"י חפירה 2,600,000 ,חלקית 1,750,000 ,ש"ח  1,800,000ש"ח א .פנחסי
תיווך ש.מאירוביץ הרב 03-5799308
ש"ח בלעדי תיווך ש.
מוגבהת 3 ,חדרים +
()4-4
_____________________________________________
מאירוביץ
יחידה של  2חדרים
 בלעדי! באזור הרב
 054-6506501קוק 054-6506501 23
03-5797756
המושכרת ב2,800 -
( )45-45קוק מרכז  3חד' 70 ,מ"ר
()3-3
_____________________________________________
03-5797756
ש"ח ,מציאה!!
_____________________________________________  +מרפסת סוכה פתוחה,
 בבלעדיות בשיכון
 1,950,000ש"ח
משופצת ,סלון גדול ,א.
 בשבטי ישראל 4
מאירוביץבלעדי ג ברחוב בארי דירת
תיווך ש.
להרחבה ,ק"ב ,חזית,
חדרים  +מרפסות,
 4חדרים ענקית120 ,
 1,620,000ש"ח א .פנחסי
054-6506501
מ"ר,
110
ענקית!!
()49-49
_____________________________________________
חזית,
א',
קומה
מ"ר,
03-5799308
()4-4
_____________________________________________
לפרסום  2,390,000ש"ח תיווך חזית ,קומה ג' ללא
מעלית ,חניה משותפת  ,באביעד  3חד' ,כ-
ש .מאירוביץ
בלוח
( 1,950,000 )3-3ש"ח בלעדי  60מ"ר ,ק"ד ,ג.בטון,
054-6506501
_____________________________________________ 03-6162228
א.מידית1,499,000 ,
תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
גמיש נדל"ן הקריה
וברכה
03-5797756
050-3000121
()4-4
()4-4
_____________________________________________
_____________________________________________
 בעמק יזרעאל  4וחצי חד'  בשניים  3חד' ,ק"ב,
כיצד מפרסמים חינם?
 +סוכה 100 ,מטר,
בטאבו,קומה  ,3כ 60 -מ"ר ,מ.מהיסוד,
קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
מעלית וחניה
אישוריםאופציה חזית 1,450,000 ,גמיש
אך ורק בפקס או במייל
 40מטר,
בסוף  )4-4(055-6789653נדל"ן הקריה
 .1ניתן לפרסם עד  10מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.
נכסים"
"פנחס
 .2מודעות יתקבלו עד יום ה' ב 12:00-בצהריים בלבד,
_____________________________________________ 050-3000121
()4-4
_____________________________________________
לפרסום בשבוע שאחרי
 בקאליש  4חד' 60 ,מ"ר
תת
 .3יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת
 בלעדי ,מציאה ,בדוד
 40 +מ"ר רלסים ,שמורה,
המדור באם
יש.יד שניה מוכרים ,תת מדור :מוצרי חשמל ק"א ,מעלית ,חניה 1,950,000 ,המלך  3חדרים 70 ,מ"ר,
לדוגמא :מדור:
פאר הנדל"ן 058-7111860
 .4לא יפורסם פקס שאינו ברור ,שלא מופיעה בו קידומת
( )4-5משופצת ומושקעת,
_____________________________________________
למספר הטלפון ,שמכיל יותר מ 10 -מילים ושלא
 באזור הרב קוק מרכז  4עורפית 3 ,כ"א ,ק"ב +
מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
חד' גדולה 116 ,מ"ר ,ק"א ,אופ' בצד1,550,000 ,
 .5מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא
תפורסם כלל!
חזית  +סוכה גדולה ,משופצת ש"ח גמיש סלומון נכסים
 .6שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת
א.
ש"ח
2,500,000
כחדשה,
054-4290600
והשקעות
()4-4
למודעה.
_____________________________________________
פנחסי 03-5799308
 .7מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(:
_____________________________________________
( 2  )4-4דירות של 2.5
יש לציין בהדגשה :מודעה לביטול ,מדור ונוסח המודעה
 בלעדי! בסוקולוב  4חד',
כפי שפורסמה  +תאריך הופעתה.
חזית ,חדרים ,ברחוב שמעון
 95מ"ר ,ק"ב ,משופצת,
 .8מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
סוכה גדולה 2,000,000 ,ש"ח בן שטח ,קומה א',
ביקוש דירות
 יש שניה  -קונים
( )4-4חזית ,שופץ לאחרונה,
א .פנחסי 03-5799308
_____________________________________________
 יד שניה  -מוכרים עד  500ש"ח )חובה לציין מחיר(
מושכר ב 6,500 -ש"ח,
 יד שניה תקשורת עד  250ש"ח )חובה לציין מחיר(
 באזור העיריה  4חד',
 ביקוש עבודה  -לשכירים בלבד!
לנוף 1,990,000 70ש"ח בלעדי
ר
סו
בהפסיס ם על מ"ר ,ק"ב ,חזית ,פונה
 השבת אבידה ומציאה
תיווך ש.מאירוביץ
הפקס 03-6162229 :פנוי בלמבקוד!ם פתוח ,משופצת כחדשה,
מספר
054-6506501
 1,790,000ש"ח גמיש א.
כתובת הדוא"לluach@kav-itonut.co.il-
03-5799308
פנחסי
03-5797756
()4-4
()45-45
_____________________________________________ _____________________________________________

הלוח הארצי

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 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 ג'
בשעה  .10:00לפרסום 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 :

()4-4
_____________________________________________

03-6162228

 בזיכרון מאיר במקום
המבוקש 3 ,חד' ,חדר
כביסה ,ק"ג אחרונה,
משופצת קלות2 ,
כיווני אויר בלעדי בתיווך
אשכנזי 058-5558815
()3-4
_____________________________________________
 ברבי עקיבא באזור
רחוב ישעיהו 2 ,דירות3 ,
חדרים ,בטאבו משותף,
ק"א ,חזית1,075,000 ,
ש"ח כל דירה בלעדי
תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
03-5797756
()42-42
_____________________________________________
 בבירנבוים ,דירה
מחולקת ,בקומת קרקע
מוגבהת 3 ,חדרים +
יחידה של  2חדרים
המושכרת ב2,800 -
ש"ח ,מציאה!! בלעדי
תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()49-49
_____________________________________________
 ברחוב השלושה 3
חדרים ,קומה א' ,חזית,
 1,690,000ש"ח בלעדי
תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756
()52-52
_____________________________________________
 ברחוב סירקין דירת
 3חדרים ,קומה ב'80 ,
מ"ר ,עורפית1,700,000 ,
בלעדי תיווך ש .מאירוביץ
הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756
()45-45
_____________________________________________
 שוקל למכור את
דירתך? לטיפול מסור חייג
 054-6506501תיווך ש.
מאירוביץ הרב קוק  23ב"ב
()05-05
_____________________________________________
 חדשה בשוק!  3.5חד'
בהרב קוק השקט ,בנין ייחודי,
חזית ,מאווררת1,820,000 ,
053-5677993
(1-4ש)
_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו
משותף 3 ,חד' ,ק"ג
ללא מעלית ,משופצת
מהיסוד ,חזית+ ,
אפשרות למשכנתא,
 1,030,000ש"ח בלעדי
ש .מאירוביץ
054-6506501
()48-48
_____________________________________________

 2-2.5חדרים
 בדב גרונר הפסטורלי
 50מ"ר ,בפינוי בינוי
לקראת הריסה ,ב-
 1,600,000ש"ח להב
נכסים 050-4177750
()4-4
_____________________________________________
 באוסשקין!  2חד',
קומת קרקע ,פסיעות
בודדות ממדרגות
הרכבת! לכל מטרה!
 1,330,000ש"ח בלעדי
ל"אביחי  -מתווכים"
03-5701010
()4-4
_____________________________________________
 בטאבו משותף באזור
קוטלר  2.5חד' 65 ,מ"ר +
אופציה להרחבה במיידי 15
מ"ר ,ק"ב ,משופצת ,חזית,
 1,100,000ש"ח א .פנחסי
03-5799308
()4-4
_____________________________________________

 בבית יוסף  2חד'30 ,
מ"ר ,מפוארת ,הון עצמי
גבוה 790,000 ,נדל"ן
הקריה 050-3000121
()4-4
_____________________________________________

 ברחוב טרפון ,בהסכם
שיתוף ,יחידה 30
מ"ר ,מרוהטת ,ק"ק
מוגבהת 470,000 ,ש"ח,
מציאה ענקית!!! תיווך
ש.מאירוביץ
054-6506501
()48-48
_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

2

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

י’ שבט -י”א שבט תשפ”ב 12/1/22-13/1/22

 בבלעדיות דירת  2חדרים,
קומה  62 ,1מ' ,רח' אבטליון,
050-2321046 1,480,000
אופק מאיר נכסים
()2-5
_____________________________________________

טבריה
 4-4.5חדרים

 בבלעדיות בוייצמן דוד
אלעזר  4חדרים 90 ,מ"ר,
פינתית ,קומה א'  +מחסן,
בנין מחודש ,רק  690,000ש"ח
 052-7166160ידידיה
()4-4
_____________________________________________

קריית גת
 5+חדרים

 ברמות דוד  6חד',
ק"ד 200 ,מ"ר במפלס
אחד ,משופצת,
 1,880,000נדל"ן הקריה
050-3000121
()4-4
_____________________________________________

קריית מלאכי
 בקרית מלאכי מבחר
דירות להשקעה החל
מ 690,000 -ש"ח נדל"ן
הקריה 050-3000121
()4-4
_____________________________________________

דירות
להשכרה
בני ברק
וילות ובתים

 להשכרה בבני ברק
במימון-אחיעזר ,וילה עצמאית,
ק"ק ,כ 100 -מ"ר 4 ,כ"א,
כ.פרטית  +חצר היקפית
כ 100 -מ"ר ,לכל מטרה
054-8454737
()4-4
_____________________________________________
 באנילביץ בבית פרטי 2
חד' 50 ,מ"ר  +חצר פרטית,
משופצת 3,500 ,ש"ח
054-3976211
()4-4
_____________________________________________

 5+חדרים

 5 חדרים ,מושקעת +
 2חצרות  +מחסן גדול,
אזור ויזניץ 055-6787113
(1-4ל)
_____________________________________________

 4-4.5חדרים

 ברחוב המכבים  4חדרים,
ק"א 3 ,מזגנים ,דירה צבועה,
כניסה מיידית ,רק  3,100שקל,
עמלה רק חצי חודש תיווך צור
03-6701920
()4-4
_____________________________________________

 בנורוק  4חד' ,בבנין
איכותי! מרווחת ומסודרת
 +מעלית וחניה! 4,800
ש"ח! "אביחי  -מתווכים"
03-5701010
()4-4
_____________________________________________
 באברבנאל  4חד'
חדשה ,ק"א ,ב' ,ג'3 ,
כ"א 4,500 ,נדל"ן הקריה
050-3000121
()4-4
_____________________________________________

 בלעדי בברסלב 3
חדרים  2 +מרפסות
שמש ,חדשה ,חזית,
ק"ד 4,200 ,ש"ח סלומון
נכסים והשקעות
054-4290600
()4-4
_____________________________________________
 בלעדי בטבריה 3
חדרים 80 ,מ"ר ,ק"ג,
חזית ,חניה 4,000 ,ש"ח
סלומון נכסים והשקעות
054-4290600
()4-4
_____________________________________________
 בשלמה בן יוסף/
מכבים!  3חד' ,ק"ב,
מסודרת 3,500 ,ש"ח
מפתחות ב"אביחי -
מתווכים" 03-5701010
()4-4
_____________________________________________
 כדאי לראות! בבילו!
 3חד' מקסימה! חזית,
מעלית ,סוכה! בלעדי
ל"אביחי  -מתווכים"
03-5701010
()4-4
_____________________________________________
 בהזדמנות
ובבלעדיות!!! בדסלר,
בנין חדש ,ק"ו ,כחדשה!!
 3חד'  +מרפסת ,נוף
ואויר פתוח ,רק 4,200
תווך 03-8050080
()4-4
_____________________________________________
 להשכרה ,בהזדמנות
בבארי דירת  90מטר3 ,
חדרים ,מחיר  3,750תווך
רבקה נקב 053-9244430
()4-4
_____________________________________________
 בנורוק  3חד'50 ,
מ"ר ,מ"ש  25מ"ר ,ק"ג,
מפוארת!!!  3,400נדל"ן
הקריה 050-3000121
()4-4
_____________________________________________
 בדב גרונר  3חד' ,ק"ב,
מוארת ,ממוזגת  +ריהוט,
מיידי 3,800 ,גמיש
052-6357770
(4-5ש)-
_____________________________________________

 להשכרה במינץ  2חד',
כ 35 -מטר ,משופצת ,קומה
א' 054-8479063
()4-4
_____________________________________________

רחובות
 3-3.5חדרים

 להשכרה בגורדון לזוג  3 חד' בהרצל ,127
נשוי  2חדרים 40 ,מטר ,קומה ב' ,משופצת,
משופצת 2,600 ,תווך  3,600ש"ח כולל מים
רבקה נקב 053-9244430
( )4-4וארנונה 050-9456308
_____________________________________________
()1-4
_____________________________________________

 בבילו -קרית הרצוג ,כ60 -
מ"ר 2.5 ,חד' ,מרפסת סוכה
 3 +מרפסות ,ק"ב3,400 ,
ש"ח 052-3210413
(1-4ש)
_____________________________________________
 2 חד' 45 ,מ"ר ,בהשלושה,
כחדשה  +מעלית ,מזגנים,
דוד"ש ,סוכה ,ממ"ד ,מיידי,
 3,300ש"ח 052-2569740
(1-4ש)
_____________________________________________
 2 חדרים ,מרוהטת,
קומה א' על עמודים ,חזית,
במרכז ,מזגנים 3,500 ,ש"ח
050-8737558
(2-3ל)
_____________________________________________
 דירה ברמת אלחנן2.5 ,
חדרים ,ממוזגת ,מעלית,
סוכה ,לממושכת ,דוד"ש
054-8436990
(2-5ל)
_____________________________________________
 בקרית הרצוג בבני
אברהם 2 ,חדרים ,קומה א',
לטווח ארוך ,ללא תיווך
054-3940101
(2-5ל)
_____________________________________________

 1-1.5חדרים

 להשכרה בשיכון ה' ,רחוב
קלישר ,דירה חדר וחצי2,500 ,
ש"ח 050-8510241
(4-11ל)
_____________________________________________
 בהרב שר ב"ב ,דירה וחצי
להשכרה ,מאובזרת ,מרוהטת
וממוזגת 1,600 ,ש"ח לחודש
050-9734807
(1-4ש)
_____________________________________________

גבעת שמואל
 4-4.5חדרים

 ברחוב גולדה מאיר,
 להשכרה בנורדאו
מבחר דירות  4-5חדרים
 3חד' ,ק"ג ,מעלית,
3-4(052-3997526ש) גדולות ,בבניין חדש,
מהממת
_____________________________________________
בקומות גבוהות ,כולל
+
חד'
3
הרצוג
 בק.
מרפסת ,ק"ה ,ללא 2,700 ,מרפסת שמש/סוכה,
ש"ח ,מיידי 3-6( 050-4131561ש) חניה ומחסן ,החל
_____________________________________________ מ 7,200 -ש"ח תיווך
 כהנמן  ,145ק"ו ,חדשה
ריהוט ,ש.מאירוביץ
מקבלן ,מפוארת ,ללא
054-6506501
()51-51
_____________________________________________
052-7691171 3,900
(3-6ש)
_____________________________________________
 להשכרה ברחוב
חריש
חברון  3חדרים גדולה,
קומה  ,1.5מאווררת,
 5+חדרים
 3,800ש"ח בלעדי תיווך
 מציאה!!! להשכרה5 ,
ש.מאירוביץ
( )1-1חד' ,חדשה ,מרווחת ,ק"א2 ,
054-6506501
_____________________________________________

ביקוש
דירות
דרושה דירת  3/4חדרים

 עברת את גיל  65ויש
לך נכס ,גם ללא השקעות
ניתן לקבל מימון לכל מטרה
מהבנקים וחברות ביטוח
אלבה -משכנתאות
053-4134424
elbamashk@gmail.com
()4-4
_____________________________________________

נדל”ן
מסחרי
חנויות


 חנות או משרד בבני
 +מעלית לקניה בב"ב לא
(4-5ח) ברק זה המומחיות שלנו,
מתיווך 052-3595314
_____________________________________________ תן לנו להוביל אותך
 מעוניין לקנות דירת 4
למקום הנכון תיווך דורון
חדרים בקרית הרצוג ללא
_____________________________________________ 054-4980159
תיווך 054-7432035
()4-4
(4-5ח) _____________________________________________
 דרושה דירת  4חדרים
 להשכרה ,בלעדי,
באזור בית כנסת הגדול דובק מציאה ,חנות  130מ"ר,
054-8477988
(3-4ח) ברבי עקיבא/הרב קוק,
_____________________________________________
חזית ,מיקום פצצה,
 15,000ש"ח לכל מטרה
תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
עסקים
()1-1
_____________________________________________

בני ברק

 במלצר ,סמוך לוגשל,
דירות נופש מפוארות,
מאובזרות ברמה גבוהה,
לשבתות וימים (אופציה
לג'קוזי) 052-7613554
(52-17/22ש)
_____________________________________________

בר יוחאי

 2 יח' ארוח מרווחות,
מאובזרות ,מטופחות ,גינה
גדולה  +מתקני גן
052-3771789 052-3452522
(23-22/22ש)
_____________________________________________

דלתון

" הפרח בגני" -צימרים
מפוארים ,לזוגות/
משפחות  +חדר אוכל
 חנות להשכרה ברחוב רבי  +בריכה מחוממת ,נוף
עקיבא  19 ,143מטר 3,700 ,פנורמי ,גינה ענקית
_____________________________________________ 050-8219080/1
(10-9/22ש)
 רוצים לפתוח עסק? בית ש"ח 053-8526896
(2-5ל) _____________________________________________
שמש ,רמת גן ,מודיעין
שך/
כסף!עילית  ,מיידי בהרב
טבריה
וב"ב ,בואו לעשות
מ"ר,
19
חנות
קוטלר,
זכיינות להסרת שיער בלייזר
 סוויטות נופש
3,500
מציאה
במחיר
 073-2719048שלוחה 5
_____________________________________________
(4-5ש) ש"ח!!! בלעדי תיווך ש .מאובזרות ונקיות על
מאירוביץ  050-5308742שפת הכנרת ,מתאים
 להשכרה בלבד,
בקרית הרצוג ,מגרש
( )46-46למשפחות/זוגות
054-6506501
מעל דונם ,לאחסון או _____________________________________________ 050-8954654
(49-49/22ש)
_____________________________________________
למבנה או לכל מטרה,
לטווח ארוך ש .מאירוביץ
הרב קוק 23
054-6506501
()31-31
_____________________________________________
 למסירה-להשכרה,
מספרה ברחוב רבי
עקיבא (בקטע הקרוב
לזבוטינסקי) 2,500 ,ש"ח
לחודש  +מוניטין וציוד,
 15,000ש"ח ,מיידי
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742
()48-48
_____________________________________________

מגרשים
 קניה ומכירה ,אדמות
חקלאיות ,בכל הארץ,
במחירים הגונים
052-2457617
()34-7/22
_____________________________________________
 קונים מגרש עם חקלאים
בכל הארץ 052-2457617
()34-7/22
_____________________________________________

משרדים

 בסמוך לבני ברק ,בניין
קטן ,משרד/קליניקה בגודל
 90מ"ר ,קו"" 1מאגדים-נדל"ן"
משה דסקל 050-5926021
()4-4
_____________________________________________
 משרד  70מ"ר ברבי
עקיבא חזו"א ,ק"א תיווך דורון
054-4980159
()4-4
_____________________________________________
 משרד  50מ"ר במרכז
חניות  +מחסן גדול2,600 ,
העיר ,כולל חניה ,מחיר מציאה
ש"ח 050-7856208
(1-12ש)
 2-2.5חדרים
_____________________________________________
תיווך דורון 054-4980159
 לחברת נדל"ן
()4-4
_____________________________________________
באבוחצירא
 מציאה!
המתמחה בהשקעות
 משרד  380מ"ר ,מוכן
דירת  2חד' ,ק"א,
פתח תקווה
באנגליה נפתחה אופציית ומעוצב ,לכניסה מיידית,
מרוהטים 2,700 ,ש"ח
השקעה בבית אבות,
הכשרת הישוב ,מחיר מציאה
תיווך דורון 054-4980159
 4-4.5חדרים
חוזה ארוך  +בטחונות
מפתחות ב"אביחי -
()4-4
_____________________________________________
מלאים .תשואה
מתווכים" 03-5701010
(  )4-4להשכרה ברחוב
גבוהה  ,במרכז רבי עקיבא
_____________________________________________
להשכרה בגורדון דירה בורוכוב ,בנין בוטיק 4.5 ,לווי משפטי ,נסיון רב.
משרד בוטיק ויוקרתי,

חדרים ,כולל יחידת הורים 053-5621463
(1-4ש)
_____________________________________________
בבנין חדש ,כ 40 -מ"ר
 2חדרים ,כ 40 -מטר,

וחדר ארונות ,ק"ב +
מרוהטת ,משופצת,
 2,700מעלית  +חניה ,כניסה
במחיר מציאה,
וועד ,כניסה מיידית ,ללא תיווך
כולל
ארנונה רבקה נקב 050-7691234
()3-4
_____________________________________________
מיידית תווך
053-9244430
()4-4
_____________________________________________
 3-3.5חדרים
 3-3.5חדרים
הכי
הדירה
 להשכרה
 להשכרה  3.5חד' ,ק"ג,
יפה בעיר!!!  2חדרים ,במקום שקט ,קרוב למרכז,
 להשכרה ברחוב
צפניה קרוב לרבי עקיבא ,קומה ראשונה ,בנחשוני ,ממוזגת ,מאווררת ,מרווחת
054-8510777
(4-7ש)
מרוהטת קומפלט,
_____________________________________________
דירת  3חדרים גדולה,
קומה  ,1.5חזית ,מיידי ,מעוצבת אדריכלית,
לפרסום
 4,500ש"ח בלעדי תיווך מושקעת מאוד ,עם
חניה 2,900 ,תווך רבקה
ש.מאירוביץ
בלוח
_____________________________________________( )1-1נקב 053-9244430
054-6506501
_____________________________________________(03-6162228 )4-4

בית מאיר

 מתחם נופש מדהים
  8חד' 26 ,מיטות.בריכה סגורה ומחוממת
(א .להשכרה בנפרד) +
בוסתן  +משחקים בקרו
באתר "אגם מים"
055-2275344
02-5344514
(48-47/22ש)
_____________________________________________

השקעות

 +מטבחון ,מיידי תווך
03-8050080

()4-4
_____________________________________________

משכנתאות
 לבעלי הכנסה של
 12,000ש"ח ,הלוואה ללא
שיעבוד ,נכס בריבית של 1.6%
בלבד! עם פריסה ל120 -
תשלומים! החזר חודשי 1,350
ש"ח אלבה משכנתאות
053-4134424
albamashk@gmail.com
()4-4
_____________________________________________

קיט
ונופש

■ קמפוס מפואר וממוזג,
במרכז ובצפון ,מדשאות,
אודיטוריום ומקווה ,לקבוצות
בלבד 70-350 ,מקומות,
03-5700040 ,10:00-16:00
(47-48/23ש)
_____________________________________________

 15 מיטות ,מרפסת
לכנרת ולגולן ,נקיה ,מרווחת,
חצר ,קרוב לשטיבלאך,
תחבורה ציבורית במקום
050-4124556
(52-5/22ש)
_____________________________________________
 יחידת נופש  30מ"ר ,עד
 6נפשות  +חצר  100מ"ר,
משופצת ,ממוזגת ומאובזרת,
כ .פרטית 050-9960113
()22-22/22
_____________________________________________
 בק .שמואל דירת נופש
מפוארת גדולה וממוזגת,
קרובה לכנרת והשטיבלאך,
לנופש מושלם! 055-6788938
(47-6/22ש)
_____________________________________________
 אהבה במרומים ,בפוריה,
צימרים מפוארים לזוגות,
בריכה מחוממת מוצנעת,
גקוזי' ,מטבחון ,נוף
053-3226630
(33-25/22ש)
_____________________________________________
 במגדלי המלכים! מבצע
חורף 3 ,לילות  1,000ש"ח,
 5דק' למדרחוב  +מרפסת
נוף ,עד  4ילדים 054-
6511250/350
(3-27ש)
_____________________________________________
" נופש הרימון" -סוויטות
וחדרים אחרונים לבין הזמנים,
מרווחות ומפוארות 5 ,דק'
הליכה מהטיילת והכנרת ,א.
לחדר אוכל 050-8818678
050-8885275
(29-28/22ש)
_____________________________________________
 דירת נופש ,מחולקת10 ,
מיטות ,מאובזרת קומפלט +
מרפסת ענקית עם נוף לכנרת
050-5770828 050-9770828
(17-16/22ש)
_____________________________________________

יבניאל

 בית חדש ,גינה גדולה,
טרמפולינה ,שולחן טניס,
דשא  +נוף 2 ,חד' שינה +
יח' הורים 053-7173048
02-5382304
(39-38/22ש)
_____________________________________________
לפרסום
בלוח

03-6162228

מזל

וברכה

 צימר ביבניאל -יחידה
" רפאל בקתות אירוח"
פרטית ,גינה ופינות ישיבה 2 ,צימרים עד  16איש  +גקוזי'
סמוך לביכנ"ס  +סופרמרקט + ,בריכה מחוממת .חצר
עד  11איש אדיר-
ומתקני גן  +נוף .בית קפה
058-5781866
_____________________________________________ מהדרין צמוד 053-7519198
(50-49/22ש)
(49-8/22ש) _____________________________________________
 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן ,דונם מדשאות
נהריה
עם סנוקר ,פינג פונג
גלובליומתקנים " אבני החושן"  -סוויטות
לילדים ,מחירים
נופש מהממות  +פינוקים,
לסוויטה 052-3540874
בסמיכות לחוף הים ,לזוגות/
053-3163352
_____________________________________________
(44-3/22ש) משפחות 054-6299082
054-6388082
(21-18/22ש)
_____________________________________________
ירושלים והסביבה
 בס"ד ,צימרים יפים ליד
ספסופה
ירושלים ,לאברכים ,בריכה
 2 צימרים ,עד  16איש
מחוממת,
פרטית ,ענקית,
 +ג'קוזי  +בריכה מחוממת
ללילה
ג'קוזי250 ,
(39-6/22ש) ומקורה ,חצר ומתקני גן +
055-6697474
_____________________________________________ נוף ,בית קפה מהדרין
" בנצימר"  -נופי ירדן 053-7519197 -
(49-48/22ש)
_____________________________________________
סוויטה מרווחת ומפנקת +
" אצל אביה" וילת אירוח
גקוזי' ,מרפסת נוף ענקית,
 3 +יחידות צימרים  +בריכה
אפ' לקבוצות ,אפשרות
פרטית בכל מתחם .ערסלים,
ל'גיפים 050-7362739
_____________________________________________ נדנדות וסנוקר050-5313031 .
052-2403750
(24-24/22ש)
(12-11/22ש) _____________________________________________
 וילה גדולה ומשתלמת,
 דירת ארוח מפוארת
בריכת שחיה גדולה ומקורה,
במרכז ירושלים (לשומרי
שבת) ,מאובזרת ונקיה מאד דשא ,פינות ישיבה ומרפסת
(36-9/22ש) גדולה 054-5726412
054-9426629
_____________________________________________ 077-5590283
(28-26/22ש)
_____________________________________________
 בנין ישיבה להשכרה
בשבתות  +חדר אוכל  +בית " אחוזת מרים"  6 -צימרים
מפוארים  +בריכה  +ברכת
כנסת 052-7646764
(47-45/22ש) ספא מחוממת ,למשפחות/
052-7634389
_____________________________________________
זוגות,052-5254569/70 ,
04-6980419
()12-12/22
כלנית
_____________________________________________
 צימרים חלומיים  +גקוזי' " צל אילנות" צימר
ספא ,בריכה פרטית ,ביהכנ"ס ,מקסים נקי ומעוצב 10 ,דק'
מבצע!  2לילות  1,000ש"ח מירושלים  +בריכה מוצנעת
052-8741443
(36-35/22ש) גקוזי' 050-8490663
_____________________________________________
02-5361771
050-6217759
(31-31/2022ש)
_____________________________________________
מושב תרום
 אחוזת רויאל דרים-
 ארוח כפרי בוילה
מושביפהדתי ,מתחם וילות  9-45חדרים,
 +בריכה פרטית,
 054-6928116נוף ,בריכות ,ג'קוזי ,חדר
חצר ענקית
(52-51/22ש) אוכל ,בית כנסת קרוב,
02-9913107 054-8470055
_____________________________________________
מאובזר היטב
 מזל-ארוח כפרי -וילה
מדהים 050-6481288
מרווחת ומושקעת ,נוף
באתר)
(תמונות
(41-40/22ש)
_____________________________________________
 +בריכה ,למשפחות ,גזור
(41-40/22ש) " בקתות עלי גפן"3 -
ושמור!! 052-8013000
_____________________________________________ צימרים ,נוף מרהיב ,בריכה
 ארוח כפרי לזוגות
וגקוזי' ,חצר  +מתקני גן
ומשפחות ל 40 -אורחים
054-6465188
(24-23/22ש)
_____________________________________________
ב 10 -חדרים סגורים ,בריכה
מחוממת ,מקווה לגברים ,ס"ת  מתחם נופש יוקרתי! 3
_____________________________________________ יח' מפוארות  +בריכה גדולה
במקום 050-3388668
( + )5-5/22ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה
052-5254570
(1-52/22ש)
_____________________________________________
מירון
 דירות מרווחות וממוזגות
עלמה
חצר דשא  +נדנדות,
 052-8401847משפ' " צימר הגליל עלמה"-
סופר.
(47-46/22ש) וילת  4סוויטות ( 16איש),
04-6989734
_____________________________________________ מפוארת  +גקוזי' בכ"א ,בריכה
" ארוח אצל הכהנים" מקורה ,סנוקר ,פינג פונג ,נוף
דירות נקיות ומרווחות לזוגות מרהיב 052-8793288
(35-34/22ש)
_____________________________________________
ומשפחות ,חצר גדולה
ומטופחת+מתקנים לילדים
צפת
וחדר אוכל054-6987257 .
_____________________________________________
(32-31/22ש)  וילה פרטית יפיפיה,
 מתחם דירות  +בריכה במתחרד ,עד  30איש ,נקיה
ענקית  +גקוזי' בכל דירה,
ומסודרת 053-2749180
חדר אוכל וחצר גדולה עם
058-3217401
(52-51/22ש)
_____________________________________________
משחקים 052-2979067
(36-35/22ש)  צימר חדש לזוג ,2 +
_____________________________________________
מרוהט ברמה גבוהה  +גינה,
 אירוח פאר חדש -
מרחבים למשפחות/קבוצות /בשכונת "נוף מירון" ,קרוב
זוגות  +חדר אוכל ,נוף מרהיב ,לעתיקה ( 052-2607031גם
סמוך לרשב"י  052-4478055וואצאפ)
(33-32/22ש)
_____________________________________________
04-6980585 052-5226788
_____________________________________________
(36-35/22ש)  צימר מאובזר ויפיפה
 דירות אירוח מאובזרות ,לזוג  +ילד ,מיקום מרכזי,
 7דק' הליכה מהציון ,יחס
עם גישה נוחה ,בעיר
נעים! מחירים נוחים ,מרציאנו העתיקה של צפת ,ליד
04-6987450 054-5989347
_____________________________________________ קרליבאך 052-7153475
(47-46/22ש)
(24-25/22ש) _____________________________________________
 צימר נקי וממוזג,
 בעתיקה ,מול קרליבך,
משפחתי ,מרפסת נוף ,קרוב צימר חדיש ,מאובזר ,מטופח
לרשב"י ,מש' אלק-
וממוזג 2 ,חדרים 03-9363752
_____________________________________________ 050-6241690
04-6989119 054-8042119
(49-48/22ש)
(3-1/23ש) _____________________________________________

מעוניין למכור נכס? לקנות? להשכיר? מחפש עבודה?
קורסים? ייעוץ ועזרה? מחפש צימר לנופש?

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

03-6162228

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

 תשכרו טוב!!!
לא שוכרים רכב לפני
שמתקשרים ל"שחר
השכרת רכב" ,פרטיות,
מסחריות ,מפוארות,
מרכז הזמנות ארצי:
077-40-900-70
(39-33/22ש)
_____________________________________________

 במרכז! כולם יודעים שבלי
פיקוח בניה לא בונים ,מפקח
מוסמך שיחסוך ויגן עליכם
054-2236765 050-4126876
(1-12ש)
_____________________________________________

אביב השכרת רכב

גם לנהגים
צעירים וחדשים
פאר
מסחרי /
*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

 לאברכים! מרצדס ויטו
 9 ,2012מקומות 250 ,ש"ח,
חסכוני ,בב"ב 052-7696100
(34-31/22ש)
_____________________________________________

ייעוץ משפטי
 מסורי  -משרד עורכי
דין מוביל המתמחה
בגירושין ופלילי -
 03-570-70-70ייעוץ
והכוונה  -רמת גן
(49-22/22ש)
_____________________________________________

שידוכים
" שידוכי המרכז" -
לחרדים ודת"ל בלבד!
מחלקה לכל העדות!
גם לחסידים וליטאים
גם פרק ב' .או חצי חצי,
דרושות במאגר חסידיות
וליטאיות .שדכן מקצועי
עם המון הצעות
054-8422105
(33-3/22ש)
_____________________________________________

שיעורים
 כ"ק האדמור מפרס מקבל
קהל ,להתקשר אחה"צ לנייד
058-3275870
()49-4/22
_____________________________________________

השבת
אבידה

לימוד נהיגה
 נמצא באוטובוס לירושלים
מטען נייד 050-4123648
 אתרוג אברהם -
מחפש מורה עם אידישקייט?  מי שהשאיל עט
מקצועי ,סבלני ואמין,
באוטובוס לפני כחודש ונשאר
המלצות בשפע052-5487975 ,
_____________________________________________ אצלי 052-7663740
(3-4ח)
(28-28/22ש) _____________________________________________
(4-5ח)
_____________________________________________

שלומית

יד שניה
מוכרים

 קונה זהב! יהלומים! כלי
כסף! בכל מצב! במזומן!
אפשרות בבית הלקוח
054-2821847
(26-25/22ש)
_____________________________________________

 השכרות :מחשב נייד
לשבוע  100ש"ח ,מקרן ליום
הסעות
 50ש"ח ,הגברה ליום  80ש"ח,
המרה מוידאו לדיסק  30ש"ח
" שלוימלה הסעות" 050-7801545
(34-33/22ש)
_____________________________________________
  14,16,20,23מקומות  מחשב נייד  I5מחודש,מפוארים ,נתב"ג
שנה אחריות ,מתאים
ירושלים ,ב"ב ואירועים לגרפיקה ותכנות ,חצי
053-3188842
ממחיר חדש
_____________________________________________ 054-4543701
050-7532336
(46-40/22ש)
(45-33/22ש) _____________________________________________

 דרוש מזגן חלון  3/4כוח
גוניור אלקטרה מזגן קטן
052-3595314
(4-5ח)
_____________________________________________
 דרוש כיסוי פלסטיק
 35*37ס"מ של מזגן חלון
אלקטרה 052-3595314
(4-5ח)
_____________________________________________
 דרושה סוכה/סכך במחיר
סימלי או בתרומה לאברך
054-7938941
(4-5ח)
_____________________________________________

מוצרים
ושירותים
גמחים

מחשבים

 קונה ספרי קודש
ישנים וכן מכתבים
מקוריים מגדולי ישראל
052-7674348
(45-44/22ש)
_____________________________________________









 10מילים  1,000,000קוראים
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 גמ"ח של מוצרי פרחים,
קנדלברות ,לשבע ברכות ,בר
מצוות ,ובריתות ,וכו',
 054-8449588מירי
()4-4
_____________________________________________

יד שניה
קונים

מזל

וברכה 03-6162228












 קונה כל הרכבים לפירוק
 +נסיעה 052-4714818
050-5238722
(34-30/22ש)
_____________________________________________

בב"ב והסביבה ,יחס
אישי ,מקצועי וסבלני,
 170ש"ח לשיעור נהיגה,
 40דק' לפחות ,הקפדה
על זמן השיעור מאזדה
 CX5חדשות 170 ,ש"ח
אוטומטי ,אפש' לסיום
ב 3-שבועות .אחוזי
הצלחה גבוהים במבחן
המעשי ,ספר תאוריה
חינם 052-2514960
(3-27ש)
_____________________________________________




קנית רכבים









מכוניות

 בד' טבת נמצא צמיד
 נהיגה ברמה
קצראחרת ,כסף בשלמה המלך בבני ברק
לימוד מהיר,
052-7167777
(3-4ח)
_____________________________________________
ואיכותי ,יוסי
03-5352975בן יהודה  .אבדו נעלי פעוט בקו 2
ביום חמישי י"ט טבת
052-2595370
_____________________________________________ 053-3131776
(3-4ח)
(_____________________________________________ )8-7/22
 נמצא שעון יד מחוגים
 דרור חלוץ וצוותו +
פשוט בקו  82מפ"ת לת"א
מוכר
אשה מורת נהיגה,
054-8434313
ב'
ביום
(3-4ח)
_____________________________________________




קרוואנים
 להשכרה קראוון נגרר
בצפת והאזור ,החל מ300 -
ש"ח ,מתאים לרכב שרוחבו
 192ס"מ ,אפשרות לשינוע
052-7602522
(45-4/22ש)
_____________________________________________












הזמנה פרטית לנשות חייל,
כלות ומחותנות!!!

דלתון

טיולי גיפים




" עפרוני בהר" -לזוגות/
משפחה ,סוויטות נופש
מרווחות ,מאובזרות ,נוף
מדהים  +חצר  +בריכה +
גקוזי' 052-4595914
(44-3/22ש)
_____________________________________________
" בנצי טיולי 'גיפים"
 חולית שטח ייחודי מס' 1בארץ ,אפשרות לנהיגה
עצמית ,אופציה לצימרים
050-7362739 052-2403750
(12-11/22ש)
_____________________________________________

 למכירה ארון ספרים
 מעוניין להחליף קלנועית  למכירה קנדלברה משולב  רדיאטורים חדשים 3
זוגית ריידר קיסר בקלנועית
דרגות  2500Wב 380 -ש"ח מפואר ,שולחנות ,כסאות,
עם אבני קריסטל משומש
יחיד או למכור 053-4190416
(3-4ח) סלון ,ספה ,כורסאות ,ויטרינות,
_____________________________________________ 054-8444978
(4-5ח) 02-5381488
_____________________________________________
(4-5ח) _____________________________________________
נברשות 053-3185620
(4-7ש)
 דרושה יחידה פנימית
_____________________________________________
 מטען חדש לבטריות
 שלט אוניברסלי לרכב
 2.5כוח של מזגן אלקטרה
נטענות  +בטריות ב 70 -ש"ח  למכירה שולחן  +כסאות
ושער חשמלי  70ש"ח
054-7938941
_____________________________________________  500ש' 054-8483032
(4-5ח) במקום 052-7154435 109
_____________________________________________ 054-8474176
(3-4ח)
(3-4ח) _____________________________________________
(4-5ח) _____________________________________________
 דרושים ספרים העוסקים  מקרן קול אלחוטי מעולה  מיקרוגל  150ש"ח כחדש  למכירה ספה מבד יפיפיה
_____________________________________________  500ש' 054-8483032
ברפלקסולוגיה בכאבי גב
גמיש 054-4273857
עם סאב וופר נפרד במצב
(3-4ח)
(3-4ח) _____________________________________________
ושחרור שרירים לבחור העובד חדש  299ש"ח 058-3263264
(4-5ח)  נפה חשמלית  50ש"ח  מנורה יפה  200ש'
_____________________________________________
בתחום 052-7396092
_____________________________________________ 054-8483032
_____________________________________________
(4-5ח)  מחשב נייד עם מאגר ענק 054-4273857
(3-4ח)
(3-4ח) _____________________________________________
 דרושה מכונת תפירה
ספרי קודש  499ש"ח
 ברע"ה למכירה מכשיר  ספריה לילד מעץ מלא +
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 058-3263264
שידה  400ש' 054-8483032
(3-4ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
(4-5ח) אינהלציה רפואי דגם
בתרומה 052-7938941
_____________________________________________
(4-5ח)  למכירה מקרר כסוף
 כסאות משרד  50ש"ח
 BR-CN116ב 100 -ש"ח
אסתר
 דרושה מגילת
שקל
400
זוכה
הקודם
כחדש
054-4273857
050-6850138
(3-4ח)
(3-4ח) _____________________________________________
_____________________________________________
בפסולה
אפשרי
בחינם/סימלי
054-5225551
(4-5ח)
 שולחן סלוני ב 500 -ש"ח
(4-5ח) _____________________________________________  מכשיר וויז הדרן חדש
052-3595314
או ישנה
_____________________________________________
 6 +כסאות כ"א ב 300 -ש"ח
מעוניין לקנות אופני ילדים  למכירה מחשב נייד כחדש לא היה בשימוש  350ש"ח

הקודם זוכה  390שקל
_____________________________________________ 052-7619852
052-7123040
(3-4ח)
(3-4ח) _____________________________________________
או מבוגרים תקינים או תקולים
052-2573025
(4-5ח)  מצלמת סאמויקס מגע  כיסא מנהלים בצבע
_____________________________________________
050-5343924
_____________________________________________
שחור בני ברק  300ש"ח
(4-5ח)  בהזדמנות!!! מחשב נייח ענק  +נרתיק  450ש"ח
מזון
מעבד
דרוש
 לישיבה
03-6744097
 5200במחיר סימלי מצויין  +תוכנות רק  320ש"ח חדשה בקופסא 054-8523181
(3-4ח)
(3-4ח) _____________________________________________
_____________________________________________
מולינקס
053-3346080
(4-5ח)
 כיסא משרדי מחשב בני
_____________________________________________
 מסך למחשב  21אינץ
050-4103367
(4-5ח)
_____________________________________________
03-6744097
ש"ח
100
ברק
(3-4ח)
כחדש  180ש"ח
 מזגן אלקטרה  1כ"ס
_____________________________________________
 מעוניין לקנות נגן
050-6205446
(3-4ח)  שולחן לסלון 150*72*75
כחדש  500ש"ח
_____________________________________________
סאנדיסק מהדגם הישן
ניתן להארכה בני ברק 300
055-6725531
(4-5ח)  למכירה מכונת
052-7191083
(4-5ח) _____________________________________________
_____________________________________________
ש"ח 03-6744097
(3-4ח)
תפירה תעשיתית מצוינת
_____________________________________________
 דרוש לקניה במחיר סימלי  סירי לחץ  50ש"ח
(3-4ח)  CONSEW SUPERב-
 שולחן כתיבה חדש בני
כלוב לאוגרים 054-4273857 053-3217107
(3-4ח) _____________________________________________  500ש"ח 052-7622637
_____________________________________________ ברק  150ש"ח 03-6744097
(3-4ח)
(3-4ח) _____________________________________________
100
חשמלית
_____________________________________________  מקדחה
 דרושה מכונת תפירה
 למכירה שידת מגירות
(3-4ח)  ברע"ה למכירה מטען
054-4273857
ש"ח
בתרומה למשפחה ברוכת
_____________________________________________ חדש לאופניים חשמליות ב -חזקה ויציבה  180ש"ח בלבד
ילדים 050-6651365
תקשורת
_____________________________________________  053-3076507בני ברק
(3-4ח)  דיסקים חדשים חסידיים  190ש"ח 050-6850138
_____________________________________________
(3-4ח)
(3-4ח) _____________________________________________
 25ש"ח לדיסק 052-7154435
(3-4ח)
 מעוניין בספרים מעם לועז _____________________________________________
שולחן
ברחובות
למסירה

 טלפון סנדוויץ שולחני
ובספרים עם חידושי תורה
 משדר לגיטרה חדש
סלון נמוך במצב טוב
משומש במצב מעולה בצבע
ריהוט
ומפרשים 054-7432035
59
ב-
בטריות
על
עובד
באריזה
(3-4ח)
08-9492712
_____________________________________________
(3-4ח)
_____________________________________________ טורקיז  25ש"ח 050-4087927
(3-4ח)
_____________________________________________
052-7667577
יהודה
שקל
 מעוניין במברגה
(3-4ח)
במקולקלת _____________________________________________  6/8 כסאות לסלון,
 למכירה מכשיר כשר
חשמלית/אפשרי
חדש
אוניברסלי
מטען

חום
צבע
חדשים,
מרופדות,
מקורי דגם  L326חדש באריזה
תינוקות
בתרומה 054-7432035
של
מרובעות
לבטריות
(3-4ח)
_____________________________________________
בהזדמנות
כהה,
 200ש"ח גמיש 054-8464909
(3-4ח)
_____________________________________________
 דרוש מזגן חלון בתרומה
פלאפון/מצלמות ב 59 -ש"ח 052-4227714
(  )4-5ברה"ע למכירה כסא
_____________________________________________
_____________________________________________ 052-7154435
052-3595314
(3-4ח)
(3-4ח) _____________________________________________
אוכל לתינוק ב 50 -ש"ח
 דרוש מכסה של פלאפון  למכירה במצב מצויין מסך  שולחן גדול לסלון6/8 ,
050-6850138
כללי
(4-5ח)
_____________________________________________
מחשב  22אינץ ב 250 -ש"ח כסאות ,אפשרות לשולחן
 K35טל'052-7663740 :
(3-4ח)
 דייסת קורנפלור
בלבד או לכסאות בלבד,
  B&Dלמכירה שמלה
_____________________________________________ 052-7773526
(3-4ח)
_____________________________________________
ב"ב
ש"ח
8
בד"צ
ומטרנה
052-4227714
חדישים
_____________________________________________
_____________________________________________ מהממת לארוע,
(050-4107696 )4-5
 מקרר אמנה
אמין מאוד  מיטת תינוק  +מזרון
(4-5ח) שהחולצה מפייטים
עובד נהדר  500ש"ח
אדום
תאומים
עגלת

ש"ח
500
ב-
מצוין
במצב
שחור ציקו כחדשה ממש ב -והחצאית קטיפה שחור,
052-7662828
_____________________________________________
(3-4ח) 052-7619852
(4-5ח) מקסי ,מידה  ,42ב550 -
_____________________________________________
(4-5ח)  340ש"ח 054-8496909
ועמוק
גבוה
 מקפיא
_____________________________________________
 שולחן סלוני מפואר ב-
ש"ח ,נלבשה רק פעם
במיוחד  400ש"ח
 500ש"ח  6 +כסאות ב  300 -משחק צורות שבלול
בב"ב של אחת ,עלתה  1,200ש"ח,
03-5796744 050-4136333
(4-5ח) פישר פרייס  30ש"ח
_____________________________________________
(3-4ח) ש"ח 052-7619852
_____________________________________________ לפרטים 054-6337121
()2-5
_____________________________________________ 052-7600336
(4-5ח) _____________________________________________
מוצרי חשמל  מקרר אמקור  300ש"ח
 2  03-5796744ארונות בגדים
נפתחות  עגלת ג'וי במצב מצוין  נרתיק לכסוי נייד ,חדש
050-4136333
(3-4ח)
_____________________________________________ ומשמשות גם
 מכשיר בייבי ליס-
למיטותש"חעם כולל אמבטיה ב 200 -ש"ח באריזה ,עור טבע צבע
 מציאה נגן עם מצלמה
כ"א
מזרונים
2
500
ומוברש,
מסלסל שיער
052-7114571
בלבד
(4-5ח) מנטה  +סרט  +כיסים 25
כמו חדש ב 85 -ש"ח
(4-5ח) _____________________________________________
03-6199806
_____________________________________________
חדש
מאד,
מקצועי
 052-7637280עוזרי בני ברק
(3-4ח)  למכירה ספות עור   2-3מזרון למיטת תינוק או ש"ח 050-4188702
_____________________________________________
()4-7
_____________________________________________
חברת
של
באריזה,
במצב מצוין צבע שמנת  450מיטת מעבר  50ש"ח
 ,remingtonב 270 -ש"ח  מכשיר אטמור חדש
_____________________________________________  ספרי לימוד -ביה"ס
053-3155415
לחימום מים לחיסכון
ש"ח 054-3001770
(4-5ח)
_____________________________________________
(4-5ח) יסודי רמת אהרן וסמינר
054-6337121
( )4-7לאמבטיה או למטבח   SKWלמכירה ספה  2מושבים  נדנדה
_____________________________________________
לתליה  70ש"ח (4-5ח) בית יעקב ,בחצי מחיר
052-2786557
ש"ח
150
ב-
053-3155415
חימום
תנור
 למכירה
במצב טוב  500שקל
_____________________________________________ 054-8527470
()4-7
אינפרא אדום  5גופי חימום בפ"ת
_____________________________________________
(3-4ח)
_____________________________________________
(4-5ח)  עגלת טיולון בני ברק 200
אבנר
050-3337530
כפתורים נפרדים טרמוסטט
_____________________________________________  דיסק של החזן ויצנר
  170תנור אינפרא אדום 5
_____________________________________________ ש"ח 054-7216671
בטיחותיגופי  בהזדמנות מרצפות גרניט
בטיחותי חלק עליון רחב
(4-5ח) אפשרי להשיג בחנות מתוקים
טרמוסטט
חימום
ברק
בני
לתינוקות
סלקל
פורצלן לפאטו  60*60יפיפיות 
ש"ח בב"ב 054-8412976
ועוד הרב שך  31ב 30 -שקל
(4-5ח)
_____________________________________________
ש"ח
170
רחב
עליון
חלק
()4-5
_____________________________________________
ייבוא מספרד  50ש"ח למ"ר  150ש"ח 054-7216671
(4-5ח)
 מייבש כביסה  7קילו
בב"ב 054-8412976
_____________________________________________
_____________________________________________  כובע ברסלינו מידה ,58
(3-4ח) 054-2067894
(4-5ח)  כיסא אוכל חדש לתינוק
_____________________________________________
בהזדמנות מצב טוב 280
 054-8412971ש"ח  מחשב נייח עם תוכנות
כחדש ,קנייטש ,מחיר 420
  499שולחן סלון במצב טוב בני ברק  150ש"ח
בלבד ב"ב
(4-5ח)
_____________________________________________
רק
10
ווינדוס
מאוד
מהיר
054-8422105
ש"ח
054-7216671
()4-11
(4-5ח) _____________________________________________
 500ש"ח  050-4160457י"ם
(4-5ח) _____________________________________________
_____________________________________________
 מסך  32אינץ במצב מצוין ש"ח 054-3558949
(3-4ח)
_____________________________________________
 מקרן איכותי  500ש"ח  6 כסאות מועלם  250כ"א  עגלת אמבטיה בני ברק  מציאה!!! פאה
ב 200 -ש' גמיש
(4-5ח)  400ש"ח 054-7216671
055-9178123
_____________________________________________ חדשה מקופסה של גלית
 050-4160457ירושלים
(4-5ח)
(4-5ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
054-3558949
_____________________________________________
(3-4ח)  למכירה כיסא לנגן גיטרה  למכירה לול נייד מתקפל אטליה משיער 100%
מעולה
מקורי
 רדיו דיסק
לרכב חדש למזדה  120 3ש"ח  מחשב נייד כמו חדש  500עם כוונים חדשים  250ש"ח עם תיק נשיאה צבע כחול
טבעי ,רק  980ש"ח
052-6215803
ש"ח
(4-5ח) כהה  180ש"ח בלבד
בפתח תקוה 4-5(052-2786557ח) _____________________________________________
054-8443223
(3-4ח) 052-2437292
()4-5
_____________________________________________
_____________________________________________ 053-3076507
_____________________________________________  מחשב
_____________________________________________
 מצלמת סאמוויקס מגע
(4-5ח)  כובע המבורג ראצ'
499ניידש"חמציאה עובד  למכירה שולחן  +כסאות
מהר רק
ענק  +נרתיק  450ש"ח
(4-5ח)  למכירה עגלת אמבטיה כחדש ,מידה  400 ,60ש"ח
 500ש' 054-8483032
_____________________________________________
054-3558949
(3-4ח)
מצויינת  500ש"ח בלבד
חדשה בקופסא 054-8523181
(4-5ח) _____________________________________________
054-8422105
_____________________________________________
()4-11
_____________________________________________
יפיפיה
מבד
ספה
למכירה

053-3076507
 מכונת תפירה חשמלית  שואב אבק
_____________________________________________
(4-5ח)  חולצות תלבושת של
הובר תקין  500 50ש' 054-8483032
(4-5ח)
ש"ח 052-3463482
 500ש"ח במצב מצויין
(3-4ח)
_____________________________________________
_____________________________________________  למכירה עגלת טיולון עם בית ספר רמת אהרן,
 מנורה יפה  200ש'
054-7432035
אמבטיה מפוארת
(4-5ח)  סדין חשמלי זוגי דגם
 500053-3076507ש"ח כיתה ח' ,מעולות,
_____________________________________________
054-8483032
(4-5ח) בלבד
 מצלמת קנון  12.1מגה  EF-183ב 50 -ש"ח
_____________________________________________ _____________________________________________
(4-5ח) כחדשות 20 ,ש"ח
פיקסל כולל מטען חדש ב052-3463482 -
(3-4ח)  ספריה לילד מעץ מלא   +למכירה תחליפי מזון
לחולצה 058-3206802
_____________________________________________
()4-7
_____________________________________________
 300ש"ח 052-7154435
_____________________________________________ לתינוקות מטרנה נוטרילון
שידה  400ש' 4-5(054-8483032ח)
מיחם
_____________________________________________  כחדש!!!
(4-5ח)
 רמקול איכותי נייד וקל
וסימילאק במחיר מוזל
בצבע
מושבית
דו
ספה
כוסות
40
מלוטשת
מנירוסטה

חדש
 מחבת חשמלי גדול
(4-5ח)  200Wבמצב מצוין  500ש"ח
052-7176594
_____________________________________________ חום כחדשה ב 200 -ש"ח
 130ש"ח  052-2786557פ"ת
באריזה  150ש"ח הקודם
_____________________________________________
(3-4ח)
054-3132330
(4-5ח)
_____________________________________________
בלבד 052-7114571
זוכה! 050-4135002
_____________________________________________
(4-5ח)  מדפסת  HPביתית
(4-5ח)  מיטת תינוק עץ בוק
_____________________________________________
 מברשת שיניים חשמלית
052-7126106
70
כוורת
150
בעברית
סריקה/צילום
ש"ח
180
ספרד
תוצרת
מלוטשת
 מיחם מנירוסטה

(4-5ח)
נטענת עם טיימר חב' oral-b
כחדש!!!  40כוסות  130ש"ח ש"ח י"ם 054-2633490
_____________________________________________ 02-6413936
(3-4ח)  מיטה מתקפלת חדשה
_____________________________________________
_____________________________________________
(3-4ח) חדשה באריזה  199ש"ח
 052-2786557פתח תקוה
_____________________________________________
באריזה  200ש"ח
(4-5ח)  טלפקס פנסוניק 140
 כיסוי גשם לעגלת
במקום  290ש"ח ב"ב
 למכירה  2רמקולים
054-5981054
054-2633790
י"ם
ש"ח
ש"ח
60
חדש
במצב
תאומים
(4-5ח)
(3-4ח)
054-3132330
_____________________________________________
(4-5ח)
_____________________________________________
למחשב סבופר ענק +
_____________________________________________ עבה במיוחד 053-3217107
ש"חשלט  אוזניות קשת חוטי   JBLכיסאות משרד  50ש"ח
_____________________________________________
(3-4ח)  חוברות זמן מרתקות
חברת לוגיטק 250
 500Tחדש באריזה  120ש"ח 054-4273857
(4-5ח)  דייסת קונפלור B&D
במחיר מיוחד  15ש"ח ליחידה
_____________________________________________
052-2437292
(4-5ח)
_____________________________________________
054-2633790
י"ם
ב"ב
ש"ח
8
בד"צ
ומטרנה
(3-4ח)
052-7191446
בירושלים
תאורה
וגופי
נברשות
_____________________________________________

(4-5ח)
_____________________________________________
חסידיים
חדשים
 דיסקים
050-4107696
(3-4ח)
לבית ולסוכה  50ש"ח
לדיסק  2  052-7154435תנורי ספירלות 50
_____________________________________________  רפידות למעצור דיסק
 25ש"ח
(4-5ח)
_____________________________________________
_____________________________________________ 054-4273857
ש"ח 050-4147729
(4-5ח)  עגלת  PEGבמצב מצויין לאופניים חשמליות  14שקל
(3-4ח) _____________________________________________
ב-
כשר
חדש
מצב
גמבוי

 תנור נפט מצוין  100ש"ח  מנורת זרוע לסופרים  40בב"ב  500ש"ח 052-7131071
(3-4ח) 054-8411267
_____________________________________________
(4-5ח)
_____________________________________________
 99ש"ח במקום  250ש"ח
050-4147729
בירושלים
054-4273857
ש"ח
(4-5ח)  הליכון
(3-4ח)
 220משחקים 052-7154435
(4-5ח) _____________________________________________
לתינוק ב 30 -ש"ח  כסאות לאופניים
_____________________________________________ 050-4158480
_____________________________________________  למכירה נגן ללא רדיו חדש  מנורות רגילות ו24V -
(3-4ח) חשמליות  50שקל
_____________________________________________
 מכשיר ספורט 200
(4-5ח) בקופסא של דינמיט  8GBב -ב 3 -ש"ח 054-4273857
(4-5ח)  סלקלים לרכב ב 35 -ש"ח 054-8411267
(4-5ח)
052-7126106
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
052-7131071
ב"ב
ש"ח
80
050-4158480
ב"ב
כ"א
_____________________________________________
(3-4ח)  כוורת לחדר ילדים צבע
_____________________________________________
(3-4ח)  כל אביזרי אופניים
 תנור חימום על גז מצב
 2 רדיאטורים  150ש"ח ירוק תפוח בהיר  200ש"ח
 בוסטר לרכב ב 15 -ש"ח חשמליות החל מ 10 -שקל
חדש המישארגז  500ש"ח
(4-5ח) 050-4128920
_____________________________________________ 053-3155415
(4-5ח) בלבד 050-4158480
_____________________________________________ לרפידות דיסק 054-8411267
054-5981054
(4-5ח)
(3-4ח) _____________________________________________
(3-4ח) _____________________________________________
_____________________________________________

 טיולון  90ש"ח
050-4158480
 מנשא לתינוק ב 35 -ש"ח
050-4158480
(3-4ח)
_____________________________________________
 עריסה נישאת לתינוק
 280ש"ח 053-3155415
(3-4ח)
_____________________________________________
 נדנדה לתליה לפעוטות
חדש  80ש"ח 053-3155415
(3-4ח)
_____________________________________________
 מגן למיטת תינוק או
מיטת מעבר  30ש"ח
053-3155415
(3-4ח)
_____________________________________________
 מזרון למיטת תינוק או
מיטת מעבר  50ש"ח
053-3155415
(3-4ח)
_____________________________________________
 למכירה עגלת אמבטיה
מצויינת  500ש"ח בלבד
053-3076507
(3-4ח)
_____________________________________________
 למכירה עגלת טיולון עם
אמבטיה מפוארת  500ש"ח
בלבד 053-3076507
(3-4ח)
_____________________________________________
 למכירה עגלת אמבטיה
עם טיולון תוצרת אינפיניטי
חזקה ויציבה  310ש"ח
 053-3076507בני ברק
(3-4ח)
_____________________________________________
 עגלת תינוק עם טיולון
ואמבטיה כמעט חדש 500
ש"ח  052-7142252אלעד
(3-4ח)
_____________________________________________
(3-4ח)
_____________________________________________






 לזוגות ומשפחות בין בתי
הכנסת בלב העתיקה צימרים
מפוארים ,מאובזרים וממוזגים
050-8550462
()1-4/23
_____________________________________________
 וילה  4חד'  +סלון,
פינת אוכל גדולה,
שולחן סנוקר ,מנגל,
בריכה מקורה מחוממת
ומוצנעת ,נקיה במיוחד!
050-4296661
050-7477127
(46-47/22ש)
_____________________________________________
 אחוזת נועם השבת,
 5דירות נופש יוקרתיות עד
 35איש מיטות יוקרתיות
למשפחות/זוגות ליד
ת.מרכזית ועתיקה ,חצר
ענקית  +נוף מדהים +
ונדנדות 052-5856465
(35-33/22ש)
_____________________________________________
 בכנען 2 ,יחידות נופש,
לזוגות/משפחות ,מאובזרות,
ממוזגות  +חצרות
( 058-6830771גם ווצאפ)
058-5188846
(32-31/22ש)
_____________________________________________
 בעתיקה! בס"ד ,צימר
לתפארת ,למשפחות ובחורים,
עד  9מיטות ,מומלץ מאד,
מאובזרת ונעימה!
052-7623725
(42-41/22ש)
_____________________________________________
 צימר יוקרתי אירופאי
בכיכר המגינים ,הכי
מרכזי בעתיקה ,מאובזר
ברמה גבוהה
054-5634338
052-5452203
(50-49/22ש)
_____________________________________________
" ויטראז' בעתיקה" 8 -
חדרי ארוח יוקרתיים +
חדר אוכל מאובזר ,עד
 50איש ,למש' וקבוצות
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס
קרליבך  -חב"ד
052-7646814
(25-24/22ש)
_____________________________________________

השכרת רכב

פיקוח בניה

י’ שבט -י”א שבט תשפ”ב 12/1/22-13/1/22




מזל

3

4

י’ שבט -י”א שבט תשפ”ב 12/1/22-13/1/22

 מגהץ שיער קנדי  40ש"ח
בבני ברק 052-7600336
 כרית נוי עמינח כמעט
חדשה גודל  60*60ב80 -
ש"ח במקום  180ש"ח בב"ב
052-7676856
(4-5ח)
_____________________________________________
 שחמט אלקטרוני חדש
 80ש"ח במקום  120ש"ח
בב"ב 052-7600336
(4-5ח)
_____________________________________________
 למכירה זוג תוכונים אפור
וצהוב  +כלוב  100ש"ח
03-5704834
(4-5ח)
_____________________________________________
 גלגל מגנזיום קידמי ללא
הציר  10שקל 054-3177932
(4-5ח)
_____________________________________________
 אופנים 150
052-7126106
(4-5ח)
_____________________________________________
 הרש"ר הירש על התורה
הכחול חדש באריזה! 250
ש"ח 054-5981054
(4-5ח)
_____________________________________________
 שו"ת אור לציון  2חלקים
אור החיים  90ש"ח
054-5981054
(4-5ח)
_____________________________________________
 אדניות גדולות מאוד 20
ש"ח ליחידה 052-7600336
בב"ב
(4-5ח)
_____________________________________________
 עורב להברחת יונים 20
ש"ח 050-4165749
(4-5ח)
_____________________________________________
 ברז נשלף פרח חדש מדגל
 400ש"ח 050-4165749
(4-5ח)
_____________________________________________
 סט מתקן כלים קפיצי
מעל הכיור נירוטסה  250ש"ח
050-4165749
(4-5ח)
_____________________________________________
 מוטות לתליית כביסה
איכות גבוהה  400ש"ח
050-4165749
(4-5ח)
_____________________________________________
 מזרון אורטופדי איכותי
כחדש רוחב  1.1מ'  500ש"ח
054-8440908
(4-5ח)
_____________________________________________
 לרגל מעבר ,תכולת דירה,
ספרית קודש מפוארת ,שידה,
מיטות ,מכתביה
052-7382238
(4-5ל)
_____________________________________________
 גלגל  12אינץ אחורי 10
שקל 054-3177932
(4-5ח)
_____________________________________________
(4-5ח)
_____________________________________________

מזל

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

וברכה

חירום

 למכירה מגן ברכיים חדש  כרטיס משחקים לגמבוי  2 תמונות פאזל
מרהיבות  מכונת תפירה מרדיקס  כרטיס זיכרון מהיר במצב  למבוגר עצמאי חסידי
ביופיין  100 80*100ש"ח
סוג עבה  10ש"ח
של חברת לרט  150ש"ח
_____________________________________________ חדש  30ש"ח 053-3147379
 500ש"ח 054-7938941
(3-4ח) בבני ברק ,דרוש חרדי
(3-4ח) _____________________________________________
_____________________________________________ 052-3463482
(4-5ח) 053-3147379
052-2437292
(3-4ח)
(4-5ח) _____________________________________________
_____________________________________________
לשינה ביחידה צמודה
 שלט גיימינג איכותי
למכירה תוכון אוסטרלי  בהזדמנות רולר כחדש
פוך
שמיכות
2
למכירה
גלגלי
חשמלי
לא
 קורקינט


 +הכנת ארוחת בוקר
למחשב ולטלפון כמו חדש
של פריד חדשות באריזה  200עם כלוב גדול  +תא הטלה ורוד רק ב 100 -ש"ח
053-3121020
ש"ח
אויר 150
(3-4ח)  150ש"ח 053-3147379
_____________________________________________ לפרטים054-5430004 :
(4-5ח)
בערב
03-6163478
_____________________________________________
()4-5
(3-4ח) _____________________________________________
_____________________________________________
(4-5ח)  +מבחנה למים  +כלי לאוכל
ש"ח כ"א 054-8415306
_____________________________________________
צבע
3*4
חדשה
ציליה
מכנסיים
למכירה
ברע"ה


(3-4ח)  למכירה  2שמיכות פוך
 חרוצה ומסודרת ,לנקיון
קרם  +טבעות קשירה   180תיק צד לאישה  180 NINEש"ח גמיש 054-8422414
_____________________________________________
של פריד חדשות באריזה  200חדשים  100%כותנה
מידות במשרד ובבית ,משרה מלאה/
 מילון מיני אטלס פיסי
(4-5ח)  WESTחדש ב 100 -ש"ח
ש"ח 053-3121020
ש"ח כ"א 3-4( 054-8415306ח) ■ 3 38-40יח' ב 100 -ש"ח
חלקית ,בבני ברק
(4-5ח) מדיני  2021כחדש במצב
_____________________________________________ ב"ב 050-3143334
_____________________________________________ 050-6850138
(3-4ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
חשמליות
 אופניים
058-6183288
(3-4ח)  בקר  350עובד מצוין ב-
מעולה  25ש"ח 050-4087927
(4-7ל)
_____________________________________________
_____________________________________________
 ערכות ליצירת קשתות
 100ש"ח  052-7637280עוזרי  כלוב לתוכים בגדלים
לפירוק חלקים איכותיות
 לבית ספר לילדים עם
ראלי
אופני
למכירה

מפרחים לילדות  8-10ש"ח
(3-4ח) שונים  +אביזרים
ומקוריות  500ש"ח
פעלולים  +אופני  BMXמידה בני ברק
בעיות התנהגות בבני ברק
_____________________________________________ 053-3187276
_____________________________________________ 053-4145093
052-7123840
(4-5ח) _____________________________________________
_____________________________________________
(4-5ח)  20כ"א  300ש"ח
(3-4ח) דרושה סייעת קבועה ל25 -
לפריזעט
חסידי
פוני
פאה

אימון
בובת
 למכירה
054-2819921
שעות שבועיות לפרטים
(3-4ח)
_____________________________________________
עם מטפחת טבעית חום
לתסרוקות כולל מחזיק ב-
053-3115944
 סט רפואות תימן ג' חלקים
()4-5
_____________________________________________
(4-5ח) חדשה  500ש"ח
 220ש"ח  052-7195495בב"ב
 150ש"ח 050-4147729
(3-4ח)
_____________________________________________ 053-3187276
(4-5ח) _____________________________________________
 למערכת תקשורת
_____________________________________________
 ברה"ע למכירה מגירות
 גז  5להבות  150ש"ח
דרוש עובד לעבודה
החל  חותך ירקות ספירלה
למקרר  +מדפי זכוכית
050-4128920
ֹ.1לישיבה�במוִדיעין�עיֹלית
(3-4ח)
ש"ח
50
וחדש
טבול
ודקיק
_____________________________________________
במשמרות מהבית ,שכר
מ 50 -ש"ח 050-6850138
(4-5ח)
_____________________________________________

053-3187276
מרתקות
זמן
חוברות
(4-5ח) 
נאה למתאימים לפרטים
_____________________________________________
 דיסק שמע ל"ג בעומר
 אהיל לחדר ילדים ירוק  40במחיר מיוחד  15ש"ח ליחידה ֹלפרטים050-4109395 :
052-4040875
(4-7ש)-
במירון ווברמן  8ש"ח בבני ברק
_____________________________________________
052-7191446
בירושלים
(3-4ח)
_____________________________________________
בב"ב
ש"ח
30
לבן
ש"ח
 מעוניין לעזור
052-7600336
בתחוקת  לאופנת נשים אלגנט
.2
_____________________________________________
_____________________________________________  למכירה קוקטייל אפור
(4-5ח) 052-7600336
(4-5ח)
ֹלת"ת�ֹלח"מ�באֹלעִד�ֹלמיֹלוי�מֱקום הבית תמורת לינה לפעם
תיק
למכירה
 ברה"ע
פריז בב"ב דרושה מוכרת


ברמה
מאולף
מהמם
לבן
שחור מידות   55*35*15ילקוט ניקי  +קלמר תואם גבוהה מאוד  400ש"ח גמיש נסיון�חובה�ֹלפרטים me@oasher.org :בשבוע 052-3595314
_____________________________________________
מזוודה
(4-5ח) מנוסה ואחראית
בב"ב
ש"ח
80
מעולה
מצב
ב 50 -ש"ח 050-6850138
052-7151075
054-4347954
(4-5ח)
(3-4ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
(3-6ש)
052-7600336
_____________________________________________
_____________________________________________
(4-5ח)  תופסן חדש לפלאפון עם ֹ .3לת"ת�ֹלח"מ�באֹלעִד   
 שמלה מהממת
 למוסד תורני ליד רחובות,
לאירוע  סיר לחץ סולתם חדש
ורוד זהב מידה  50 5-6ש"ח
זרוע מתכווננת וגמישה ב   70 -
עוזר למנהל ,נעיר ונמרץ,
ש"ח
150
ליטר
7
באריזה
ש"ח 052-7154435
054-8483665
(3-4ח) עִד�סוף�השנה
יישומי מחשב ,רכב ,חצי
_____________________________________________
_____________________________________________
(4-5ח) 054-8487042
(4-5ח)
משרה ,בשעות 13:30-17:30
ֹלפרטיםme@oasher.org :
פלש
+
פילים
 מצלמת
_____________________________________________  למכירה  2שמיכות פוך
לאספנים  300ש"ח  שמלת אירוע פייטים
קו"חkolel1820@gmail.com :
מינולטה
()3-4
טול של פריד חדשות באריזה 200
_____________________________________________
ש"ח
250
36-38
מרייצל
סגול
 03-6199806בערב
ש"ח כ"א 054-8415306
(4-5ח)
 דרושה מנה"ח
(3-4ח)
_____________________________________________
(4-5ח) _____________________________________________
054-8487042
 תוכים קוואקר ב120 -
לעמותה באזור המרכז,
_____________________________________________  בקר  350עובד מצוין ב-
ואוכל  תוכונים צהובים עם
ש"ח לאחד כולל כלוב
עוזרי
עיניים  100ש"ח 052-7637280
הודעהשווה בעלת נסיון קו"ח:
ב"ב
ש"ח
100
עובדים
אדומות
לפי חוק הזדמנות
 055-2795729באור יהודה
בני ברק
(3-4ח)
בתעסוקה ,כל מודעה noam.oze@gmail.com
_____________________________________________
(4-5ח) _____________________________________________
(4-5ח) 054-8412976
(3-4ש)
_____________________________________________
_____________________________________________
 תוכון מאולף בכלוב +
 אקווריום באורך מטר   +צופר שבלול חזק מאוד
 עובד לחנות ,עצמאי
בעיתון זה שיש בה
מבחנה למים ומיכלים לאוכל משאבה דרוש תיקון קל רק  40לאופניים חשמליות ב45 -
משרה מוצעת או תוארה ומקצועי ,מחשבים
ש"ח  052-7637280עוזרי ב"ב
כחדש!  150ש'!
_____________________________________________
ש"ח ב"ב 054-8412976
(3-4ח)  www.glatjobs.co.il 073-70-55-666להכשרה מקצועית או ואלקטרוניקה יתרון,
_____________________________________________
054-8409064
(4-5ח)
(4-5ח)  שרוכי הפלא חדשים
_____________________________________________
הודעה בדבר שלוחה -לקבועה ומסודרת,
מרדיקס
תפירה
מכונת
 נעליים אלגנטיות  NINE
ליח'
ש"ח
15
ב-
מהאריזות
055-7210401
לאחה"צ
054-7938941
ש"ח
500
(52-4ש)
_____________________________________________
(4-5ח)
מתיחסת לשני המינים
_____________________________________________  052-7637280עוזרי בני ברק
 WESTמידה  36ננעלו פעם
(3-4ח)
_____________________________________________
 למכירה גורי ארנבות כ"א
הודעה זו מהווה חלק  למעון הנסיכים
אחת!!  150ש'!
שחורה
חליפה
מציאה

גמיש
ש"ח
40
ב-
מלשון כל המודעות הנ“ל דרושות מטפלות מנוסות,
054-8409064
חדשה מידה  42ב120 -
(4-5ח)
_____________________________________________
052-7175776
המתפרסמות בעיתון זה .קבועות וגם ממלאות
_____________________________________________
(4-5ח)  052-7637280עוזרי בני ברק
 כרטיס זיכרון מהיר 30
(3-4ח)
_____________________________________________
(4-5ח)  נעלי בנות ספורטיביות
מקום ,שכר הולם
ש"ח 053-3147379
_____________________________________________
וחיבור לגלגליות חדשות מידה  איי בי אס לטויוטה
למוסד חינוכי גדול באלעד 050-4158849
(1-12ש)
_____________________________________________
(4-5ח) משופץ  500ש"ח
058-3233170
ש"ח
80
38
 ליועץ מס בפ"ת,
_____________________________________________ 050-4960603
(3-4ח)
_____________________________________________
 איי בי אס למזדה 3
מנהח"ש סוג  ,3ל 6 -שעות
פיקסו
לסיטרואן
 רובוט
משופץ  500ש"ח
ביום ,חשבשבת ,מיכפל ,וורד
050-4960603
ש"ח
500
050-4960603
(3-4ח)
מקצועי ומנוסה
(3-4ח) _____________________________________________
_____________________________________________
ml2460@partner.net.il

■ 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  -ייעוץ נישואין
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי
א-ה 02-6321600 10:00-18:00
■"שמע בני" המרכז
(1-4ל) להכוונה וחינוך ימים א‘
לתחזוקה
_____________________________________________ ג‘ ה‘  20:30-22:30בערב
שוטפת  מחפשים עבודה?
מיידי
מלאה,
יותר 02-6511613
למשרה 073-2445510מ 6,000 -משרות
פנויות משגב המרכז להפניות והתאמת
לפרטים 153-732445510 :בכל התחומים .גלאט
קו"ח לפקס:
מומחים לבריאות הנפש
ג'ובס .לוח
הדרושיםלצפיה טל02-5808008 :
הדתי-חרדי מס' .1
ביפר03-6105404 :
לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות במשרות ולהרשמה:
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה www.glatjobs.co.il
073-7055666
()20-20/22
_____________________________________________ ■ אוטובוסים -
בגבעת
 למעון
עבודה טלפונית
פרטי מטפלות ניקול מודיעין אגד03-6948888 :
שמואל דרושות
(47-6/22ש) מודיעין דן6394444-03 :
050-7250631
סביבת עבודה נעימה ונוחה _____________________________________________ קוים* 2060 :
כתיבת
לימוד
 בב"ב
■ רכבת ישראל -
סת"ם ללא
תשלום כספי ,04-8564444 ,03-6117000
שעות עבודה9:30-2:30 :
052-7623142
סלולרי * 5770
 לפיצה דומינו ב"ב-
■ זמני נחיתת מטוסים:
קו"ח למייל:
מהדרין דרושים שליחים עברית03-9723333 :
054-4596777
(2-5ש) אנגלית03-9723344 :
_____________________________________________

ִדרושים

ביקוש
עבודה

דרושים

7,000

דרוש אב בית

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי

דרוש/ה

דרושים עובדים

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

לחלוקת עלונים ועיתונים
בתיבות הדואר
והדבקת מודעות בב"ב
רצוי עם רכב,
העבודה בשעות גמישות,
שכר הולם

בני ברק

נא לציין משרה 203

קו"ח
לפקס03-5796645 :
050-6499974
או לאי מייל:

לחברה מובילה בתחומה:

!

sari@kav-itonut.co.il

דרוש/ה
מנהל/ת תיקי לקוחות

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

מנהלת
חשבונות
סוג 3

תחבורה

(45-4/22ש)
_____________________________________________

luach@kav-itonut.co.il

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית
לניהול סטודיו והפקה

התפקיד דורש גיבוש קונספט ,עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
ניסיון בניהול סטודיו  -חובה
ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום  -יתרון משמעותי
ניסיון של  3שנים כמעצב/ת בכיר/ה
ניסיון בעיצוב דיגיטל  -יתרון משמעותי
יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס
יחסי אנוש מצויינים  -חובה

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
דרישות :ניסיון במכירות  -חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות  -חובה | יחסי אנוש מצויינים  -חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:

קו”ח למיילyair@kav-itonut.co.il :

yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 לצרכניה בבת ים דרושים:
עובד כללי ,קופאי/ות ,סדרן,
משמרות בוקר/צהרים
דרוש/ה
052-6732122
()2-5
_____________________________________________
גרפיקאי/ת
עובדת
בב"ב
 דרושה
יתרון :ידע בקורל דרו  /באיירבראש
למשק בית ,פעמיים בשבוע,
 | 8:00-16:00תנאים טובים
חרוצה ויסודית ,שכר גבוה
054-8452029
(2-5ל)
_____________________________________________

למפעל זכוכית

050-8556679

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות
גננות  מטפלות חינוכיות (סייעות)
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים
הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם
לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:

jobstaf@alut.org.il

ענבל 054-4200843

המשרות מיועדות לגברים ונשים

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון
מאזור המרכז ,רשיון עד  15טון,
נכונות לעבודה
גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

050-6499974

