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03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

יג’ באדר - יז’ באדר תשע”ט
09/03-13/03/2020  

באר שבע

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 

ש"ח. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב

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

 מציאה! בשיכון ג' דירת 
גן , 4 חד, מסודרת + חצר 

של 50 מ"ר עם כניסה 
פרטית )מתאים גם לגן 

ילדים(, 1,990,000 ש"ח 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות 

)85 מ"ר(, מסודרת 3 
כ"א + חניה צמודה. 

2,750,000 בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

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

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

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

בני ברק

 בבן פתחיה באזור 
הרב שר, 5 חד' )3+2( 

בק"ג עם מעלית, 
ובתוספת יח"ד בק"ד 

של 40 מ"ר המושכרת 
ב- 3,500 ש"ח מאווררת, 

נוף פתוח, חניה צמודה 
בטאבו 2,800,000 ש"ח 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)44-44(_____________________________________________

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

 בנועם אלימלך, ק4', 
דירה ענקית של 4 חד', 

120 מ"ר ומעליה בנוי 50 
מ"ר + גג פתוח, משופצת, 
יש אופציות רבות לשדרוג 

הדירה והגג 3,790,000 
ש"ח גמיש בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 
054-6506501
03-5797756)50-50(_____________________________________________

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 ש"ח, 
מתאים גם לטאבו משותף 

2,300,000 גמיש תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 054-6506501
03-5797756)01-01(_____________________________________________

 במשה אריה ליד 
השלושה 4.5 חד', ק"ק 
+ יח"ד של 2 חד', ק"ק 
עם כניסה נפרדת, עם 
נגישות לכיסא גלגלים, 

הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 בהרב קוק השקט, 
בבלעדיות, דירה כפולה עם 

2 כניסות נפרדות, + מעלית. 
בק"ד, 3 חד', כ- 80 מ"ר, 
מושכרת ב- 4,000 ש"ח. 
בק"ה, פנטהאוז במפלס 

אחד, 4 חד' )מעל 100 מ"ר( 
+ מרפסת 70 מ"ר, נוף 
מהמם שמשקיף על כל 

העיר, מהסלון יש נוף לגינה 
גדולה ומטופחת, אין ביניינים 

צמודים לדירה. 3,300,000 
ש"ח בלעדי ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
050-5308742
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

 בשיכון ג' 3.5 חד', 
ק"ב, משופצת + 2 יח' 

בק"ג, מושכרות ב- 5,300 
ש"ח, 2,600,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

054-6506501)08-08(_____________________________________________

 נדירה! בהרב שר, 4 חד', 
ענקית )בקלות 5 חד'( + 

מעלית, לל"ת! 2,050,000 
_____________________________________________)08-11ל(ש"ח 055-6720457

 באהרון דב השקט, 
4 חד', ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית, דירת 4 חד' 
משופצים עם אופ' לבניה 
על הגג, 1,850,000 ש"ח 

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

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 5.5 חדרים, 150 מ"ר, 
ק"ב, פונה לשדרת גושטנקורן, 
חנייה בטאבו, ניתנת לחלוקה, 

_____________________________________________)09-12א(2,800,000 054-5770150

 בעמי,  כ- 4 חד', 75 
מ"ר, ק"ג, גג בטון, מתוחזקת 

_____________________________________________)03-14א(ונעימה 058-4912345

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

מושכרים ב- 1,100 ש"ח 
1,880,000 ש"ח תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בר"ע באזור הראשונים 
בבניין חדש 4 חד' 

משופצים ברמה גבוהה, 
ק"ב, עורפית 1,750,000 

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

2.5 חדרים

 דירות נכה יפהפיות 
באמצע בנייה ברח' כהנמן הר 
סיני, החל מ- 1,320,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות! וילה בנורדאו 
)חצי מדו(, לכל מטרה, 

3,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)10-10(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
באפשטיין, 75 מ"ר, 

מחולקת ל- 3 יחידות 
דיור, משופצת ומטופחת 

כולל ריהוט, 3 כ"א, קומה 
א', מיידית, תשואה 

גבוהה 1,580,000 ש"ח 
מתאימה להשקעה 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 באמצע בנייה! בניין 
חדש בצירלזון, 3-4 חד' החל 

מ- 1,490,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)10-10(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)10-10(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בגולומב, חדשה 
מהניילונים! 3.5 חד' + יחידת 
2.5 חד' + חנייה 2,500,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
03-8007000 052-3344721)10-10(_____________________________________________

 באדמו"ר-מקוצק 5.5 חד' 
נדירה, 4 כ"א 3,300,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)10-10(הארץ 03-8007000

 בברטנורא פנטהאוז נדיר, 
4 כ"א + יחידה מושכרת, 

מעלית 3,100,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! לקראת 
אכלוס בשיכון ג' 4 חד' 

2,000,000 ש"ח גמיש תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 ברמב"ם 4 חד' חזיתית, 
בבניין חדש + מעלית וחניה, 
3 כ"א, רק 2,050,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבגנו 4.5 חד' משופצת 
וגדולה + אופציה בגג 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, מחולקת 
ל- 2, מתאימה לטאבו משותף 

2,250,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 בעובדיה, 4 חד' + סוכה 
+ חניה+ מעלית + יח' הורים 

+ 3 כ"א, נדירה !!!
050-4160390)11-14(_____________________________________________

 בשלוש השעות, 4 
חד' + סוכה + חניה 

בטאבו, אופציית הרחבה 
+ מעלית, 1,740,000. 

_____________________________________________)10-13ש(050-2220331

 בבורוכוב 70 מ"ר, 
ק"ג ואחרונה + שלד 

של 25 מ"ר + גג בטון, 
אופציה לבניה וחלוקה, 
בניין חרדי, 1,550,000 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 054-6506501
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 בניסנבוים המבוקש 
והשקט 4 חד' מפוארים 
עם יחידת הורים בבניין 
איכותי, חזית, ק"א עם 

מעלית וחניה, 3 כ"א 
2,200,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)04-04(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

 באהרונסון, 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, 

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

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 באזור פנקס/וינברג 
3.5 חד' משופצים, ק"ג 
+ אופציה להרחבה בצד 

ובגג )בטון( + אופציה 
לחלוקה 1,950,000 

ש"ח גמיש בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
054-6506501)03-03(_____________________________________________

 בבן פתחיה 4.5 חד' 
משופצים ומרווחים, ק"ב 
עם מעלית וחניה, 3 כ"א 

+ אופציה להרחבה 30 
מ"ר 2,100,000 ש"ח 

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

050-5308742)03-03(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 3 חד' 
ענקית + מעלית, ניתן להפוך 

ל- 4 1,550,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, מחולקת 
ל- 2, מתאימה לטאבו משותף 

2,250,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)10-10(_____________________________________________

 בחיד"א, 3 חד', ק"ב, 
חזיתית 1,620,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)10-10(_____________________________________________

 בלעדי ברבי יוסי, 
3 חדרים, כ- 70 מ"ר, 

מטופחת, קומת קרקע 
)עורפית(, כניסה פרטית, 

מיידי 1,400,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)10-10(_____________________________________________

מציאה!!!
דירת 5 חד'

קומה 5 בחנקין
פנטהאוז בבית יוסף
סמוך לרכבת הקלה!!!
052-3330965  3 חדרים, קרקע + גינה, 

מחולקת, מושכרת 600,000 
055-6611636 יעל הומילי 

_____________________________________________)11-11(נכסים

 5 חדרים + גינה, ליד 
המכללות, מחולקת, מושכרת 
890,000 055-6611636 יעל 

_____________________________________________)11-11(פנחס הומילי נכסים

 מבחר גדול של דירות 
להשקעה 055-6611636 יעל 

_____________________________________________)11-11(פנחס הומילי נכסים

 יועצת משכנתאות 
האישית שלך, משכנתא/

מיחזור/הלוואה 055-6611636 
_____________________________________________)11-11(יעל פנחס הומילי נכסים

 2 וחצי חדרים, קומה 
ראשונה, ליד האוניברסיטה 

650,000 055-6611636 יעל 
_____________________________________________)11-11(הומילי נכסים

 באזור צפניה, 100 מ"ר, 
ק"ב, חזית + מעלית, סלון 

ענק! "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)11-11(_____________________________________________

 באזור אדמור מגור! כ- 
110 מ"ר, ענקית, ק"א, 3 כ"א, 

2 סוכות, 2,380,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

058-3237780)11-11(_____________________________________________

 באזור טרפון דופלקס 
מחולק ל- 4 ח', משופצת + 
יחידה מושכרת, 2,300,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)11-11(_____________________________________________

 ליד לנדא! 100 מ"ר 
מטופחת! ק"א, חזית! 
2,100,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות במשולם ראט, 
3 חד', 50 מטר, 2 יחידות דיור 
מושכרות, 1,850,000 פנחס 

_____________________________________________)11-11(נכסים 055-6789653

 במכבים בלעדי! 
מחולקת ל- 3 דירות 

מפוארות, 4 חד' + גג 
ענק + 2 יחידות מפוארות 
מושכרות לסגירה מיידי! 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)11-11(_____________________________________________

 א.השניים, 5 ח', 
כ- 108 מ"ר, פיצול 3 + 
2 חד', ק"ב, מעלית + 
ח.בטאבו + א.למחסן, 
מ.שמש, 1,700,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 א.חיד"א, מחולקת, 
2.5+1.5 חד', ק"ב, 85 
מ"ר, מ.חלקית, 3 כ"א, 

א.לסוכה, 1,570,000 
גמיש "תיווך משגב 

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 קריית הרצוג, ק"ד, 4 
חד', 98 מ"ר, 1,200,000 
****3 חד' + יח"ד 2 חד', 

1,300,000, מ.מהיסוד, 
ט.משותף בלעדי "משגב 

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 בלעדי! ברמת אלחנן 
5.5 חד' + יחידה מושכרת, 
155 מ"ר, ק"א + מעלית + 

חניה, משופצת א. פנחסי 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בקובלסקי בלעדי, 
מחולקת ל- 3 דירות, 

אחת 4 חד' גדולה עם 
יחידת הורים + 2 יחידות 

של 2 חד' מושכרות, 
הכל מפואר, 2,300,000 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)11-11(_____________________________________________

 בזבוטינסקי, 
דופלקס, ק"ג, בלעדי! 
מול השומר, מחולקת 
לשתי דירות נפרדות 

של שלושה חדרים כל 
אחת, עסקה מדהימה, 
רק ב- 1,750,000 מיידי 
מפתחות אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)11-11(בועז 050-4156080

 בבלעדיות בזכרון 
מאיר באזור רחוב דסלר, 

3.5 חדרים, ק"ג )ללא 
מעלית( ומעליה חדר + 

גג פתוח עם נוף פתוח + 
אופציה להרחבה + חניה, 

2,300,000 ש"ח גמיש 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
054-6506501)11-11(_____________________________________________

 דירה מיוחדת ברחוב 
נתן הנביא, קומה 2 

ואחרונה, דירת 4 חדרים 
ומעליה עוד 1.5 + גג,  + 
חניה בטאבו, 2,600,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

054-6506501)11-11(_____________________________________________

 באזור רמב"ם 5 ח' 
יפהפיה! ק"ד + מעלית, חזית 

+ נוף, 2,300,000 ש"ח "אפיק 
_____________________________________________)11-11(- נכסים" 03-5791514

 באזור מוהליבר 7 ח' 
ענקית )כל הקומה(, ק"א 
+ מעלית, 4 כ"א, חזית, 

3,300,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5791514

 בצבי בחרדי, בלעדי, 5 
חד', ק"א, חזית, כ- 135 
מ"ר, מושקעת, מרווחת 

מאוד, סלון ענק + יחידת 
הורים, 3 שירותים, 

מעלית, סוכה אפיקי 
_____________________________________________)11-11(נדל"ן בועז 050-4156080

 באזור ס.אזר 4 ח' 
משופצת קומפלט! ק"ג, 
1,870,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)11-11(_____________________________________________

 באזור חבקוק, חדשה, 4.5 
גדולה + מרפסות, 125 מ"ר, 

מושקעת "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)11-11(_____________________________________________

 באזור גניחובסקי, 
ק"א, חזית, 4 ח', 100 

מ"ר, משופצת + מעטפת 
40 מ"ר 1,840,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)11-11(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' ברחוב 
אבוחצירא, 100 מ', קומה א' 
+ אופצייה 1,700,000 תיווך 

_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב 054-5500263

 בדנגור בלעדי! 4 חד', 
ק"ק, מרווחת, 105 מ"ר, 
מפוארת + חצר ענקית 

מרוצפת מגודרת ופרגולה 
לסוכה ענקית, שווה 

לראות, 1,790,000 פינוי 
גמיש! אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)11-11(_____________________________________________

 נויפלד בלעדי! 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ג, חזית, 
משופצת + אופציות 

יפות, 1,600,000 אפיקי 
_____________________________________________)11-11(נדל"ן בועז 050-4156080

 בחייטייב בלעדי, 
4 חד', ק"ב, חזית + 

מעלית + סוכה, במיידי, 
1,750,000 ש"ח אפיקי 

_____________________________________________)11-11(נדל"ן בועז 050-4156080

 א.נויפלד 4 חד', 
כ- 83 מ"ר, קומה ד', 

מ.מהיסוד, א.בג.בטון 79 
מ' )ש.בנו(, 1,450,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 א.השלושה כ- 4 
חד', קומה א', כ- 85 
מ"ר, שמורה + סוכה 

1,550,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 א.אבוחצירא, כ- 4, 
כ- 73 מ"ר, 3 כיווני אוויר, 

קומה ג', א.בג.בטון 73 
מ' )א.ליחי"ד( ש.בנו 

1,340,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 למהירים!! א.מינץ כ- 
4 חד', כ- 85 מ"ר, ק"ב 
+ מעלית + מ.סוכה + 

ח.בטאבו + משרד 1,100 
ש"ח 1,760,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ה' מיקום 
מרכזי, 4 חד', 95 מ"ר, ק"ב, 
משופצת )6 דיירים(, 3 כ"א, 

אופציה ממשית 50 מ"ר, 
חזית, 2,200,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' בבניין חדש 
4 חד', 100 מ"ר, ק"ב + 

מעלית, א.לקנית חניה, חזית, 
2,230,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור רמבם מרכז 
4.5 חד' + מ. שמש גדולה, 
120 מ"ר, ק"א + מעלית, 

חזית, משופצת, 2,050,000 
_____________________________________________)11-11(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בהירדן, כ- 3.5 ח', 
ק"ב, חזית, 1,580,000 ש"ח 
גמיש מיידי! מפתח ב"אפיק 

- נכסים" 03-5791514 
058-3237780)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות!! הזדמנות 
בהדסים פ. כץ!! 2 דירות 

3 חד', 170 מ"ר, ק"ג, 
מעלית, מרפסות שמש, 
סוכה וחניה, 2,470,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)11-11(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים + סוכה, קומה א', 
80 מ', חזית, 1,365,000 תיווך 

_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח', קומה 2.5 
בפ"כ מתחרדים, 70 מ' + 
גג רעפים תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 3 
חד', 70 מטר, קו3', משופץ, 

אופציה 1,300,000 פנחס 
_____________________________________________)11-11(נכסים 055-6789653

 במנחם בגין 3 חד', 
קומה ב', אופציה בצד ובגג 

בטון 1,370,000 פנחס נכסים 
055-6789653)11-11(_____________________________________________

 בטרומפלדור בלעדי! 3 
חד', קומה 3.5 אחרונה + 
אופציות, מציאה, לחטוף, 

רק ב- 1,170,000 ש"ח 
מיידי! אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)11-11(_____________________________________________

 בקובלסקי בלעדי 3.5 
חד' גדולה ומפוארת, 

ק"ג, חזית, סלון ענק + 
אופציות וסוכה, במחיר 

מעולה אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)11-11(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי/כ.מדב 
הוז, 3, כ- 75 מ"ר, 

ק"א, א.להרחבה 12 מ', 
מ.מהיסוד + מ.ש/סוכה, 
חניה, 1,330,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 א.המכבים 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, 
הרחבה צד 45 מ"ר + כ- 
110 בג.בטון 1,260,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 א.השניים כ- 3.5 חד', 
77 מ"ר, ק"א, מעלית, 
ממ"ד + 2 ח' בטאבו, 

מ.מהיסוד, א.להרחבה 
1,490,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא 3 חד', 
80 מ"ר, ק"ב, חזית, שמורה, 

1,740,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בר' עקיבא אזור 
זכרון מאיר, 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"א + חניה, חזית + סוכה, 
שמורה 1,650,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 3 חד', 
65 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א, אופציה לחדר נוסף, 
1,550,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 באזור העיריה 3 חד', 73 
מ"ר, ק"ג + היתרים לבניה על 

הגג, נוף פתוח, 1,550,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! במוהליבר 3 חד', 
65 מ"ר, ק"א + רישיון 40 

מ"ר, שמורה 1,570,000 ש"ח 
_____________________________________________)11-11(א. פנחסי 03-5799308

 נויפלד, 3 חד', ק"ג, 
חזית, 75 מ', מושעקת, 
בניין מעולה, ליד נורוק, 
1,410,000 מיידי אפיקי 

_____________________________________________)11-11(נדל"ן בועז 050-4156080

 באבוחצירא בלעדי! 
3 חד', משופצת, ק"ג + 
סוכה אחרונה, גג בטון, 
אופציות גדולות, בניין 

מעולה, במחיר מעולה, 
1,320,000 גמיש אפיקי 
_____________________________________________)11-11(נדל"ן בועז 050-4156080

 3 חדרים גדולה, 90 
מ"ר, קומה א', ברחוב 

הרואה רמת גן מול יהודה 
הנשיא )קרוב לרחוב 

סנהדרין(, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 בני ברק
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

יג’ באדר - יז’ באדר תשע”ט  09/03-13/03/2020

ירושלים

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, 

ק"א, חזית, 1,690,000 
ש"ח  בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
מ"ב. 050-5308742 

03-5797756)22-22(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 מציאה! ברח'ירושלים 
קרוב לאהרונסון 3 

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

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

050-5308742)29-29(_____________________________________________

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)30-30(_____________________________________________  3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

חשמונאים

 בחשמונאים "גני 
מודיעין בטאבו משותף, 4 
חדרים גדולים ומשופצים, 
3 כ"א, קומה א' 900,000 

ש"ח )יכולת הכנסה 
4,500 ש"ח( א"א לקחת 

משכנתא בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)46-46(בני ברק 054-6506501

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 חשמונאים "גני 

מודיעין" בטאבו משותף, 
3 חדרים משופצים, ק"ק 

700,000 ש"ח )יכולת 
הכנסה 3,000 ש"ח( א"א 

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

_____________________________________________)08-15א(לל"ת 053-3166586

3-3.5 חדרים

חיפה

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 

מ"ר ב- 2 מפלסים, 
מושכרת ב- 20,000 
ש"ח עם חוזה ל- 4 

שנים 4,200,000 ש"ח 
תשואה 6% בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 בני ברק

054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בשכונת בית וקנטרי, 
5 חדרים ענקית, 135 

מ"ר, קומה גבוהה, 
נוף עוצר נשימה, כולל 
סוכה, 2 חניות ומחסן 

2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)46-46(_____________________________________________

גבעת שמואל

 בטרומפלדור, דירת גג, 
בניין חדש, 5 וחצי חד', מעלית, 

חניה, מתאים ל- 2 משפחות 
2,390,000 ש"ח

_____________________________________________)44-17/20ש(050-6610501 סתיו 

 באהרון דב השקט, 3 
חדרים משופצים, קומה 

א', חזית + אופציה 
1,615,000 ש"ח גמיש 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

054-6506501)52-52(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

גבעת זאב
 בשכונת אגן איילות 
פנטהאוז מחולק ל- 5.5 

חדרים, 140 מ"ר + יח"ד 2 
חד', 2 מרפסות גדולות וחצר 

_____________________________________________)07-10א(אחורית 050-7638194

וילות ובתים

2-2.5 חדרים

 מדהימה, במקום מרכזי, 
משופצת קומפלט, מ.סוכה, 

בטאבו, קומה א', במחיר 
_____________________________________________)07-10א(מצויין 052-7656210

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

 4 חד', בניין חרדי, קומה 
נוחה, במצב מצויין, 970,000 

_____________________________________________)07-10א(053-3101598

 בגילה א' החרדית!!! 
3 חד' במחיר מציאה + 
תמ"א!!! 4 חד' בגילה 

א' החרדית + תמ"א!!! 
בלעדיות "הולילנד 

נכסים" 050-5393263 
_____________________________________________)7-24ש(02-6763740

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

קומה ב', משופצת, 
1,050,000 ש"ח, א"א 
לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501)08-08(_____________________________________________

 באזור העירייה 3 חד', 75 
מ"ר + אופציה, ק"א, חזית, 

_____________________________________________)08-11א(1,550,000 054-7988427

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף יח' דיור של 2 

חד', 30 מ"ר, משופצת, 
קומה ב', מושכרת ב- 

2,600 ש"ח, א"א לקחת 
משכנתא, 550,000 ש"ח 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)08-08(ב"ב 054-6506501

 4 חד', קרקע, כניסה 
פרטית, חניה + אופ' 

להרחבה, מרפסת ענקית 
מרווחת וממוזגת, לל"ת 

_____________________________________________)08-11א(054-8591339

מעלה עמוס

 להשכרה בירושלים מבנה 
ישיבה מפואר מ- 800 מ"ר עד 

_____________________________________________)8-15ש(2,500 מ"ר 02-5380949

 לל"ת, באזור הדתי, כניסה 
נפרדת, קומת קרקע, 3.5 

חדרים, 770,000
_____________________________________________)09-12א(052-8929975

קוטגים

3-3.5 חדרים

קריית גת

בני ברק 

 3 חדרים יפהפיה 
בקריה החרדית, 

86 מ"ר, ללא תיווך. 
900,000 ש"ח

050-7524914 ו-
050-5242043)05-12(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בשאול המלך, 3.5 חד', 
ק"ק, 70 מ"ר, חצר, 2 כניסות, 
1,250,000 ש"ח גמיש, למיידי 

_____________________________________________)09-10()פינוי-בינוי( 058-6245122

2-2.5 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

 באזור נחלת יצחק, 
ק"ק + חצר, 45 מ"ר, חדשה, 

אופצייה לריהוט, מיידי!
_____________________________________________)09-12ל(054-8448204

2-2.5 חדרים

 דירת 3.5 חדרים בשיכון 
ג', רח' יהודית 5 בני ברק, 

קומה ב', מזגן בכל חדר, דוד 
שמש, מחיר: 4,000 מיידי 

_____________________________________________)09-10(לפרטים: 054-2377271

 בחברון קרוב להרב 
קוק 3.5 חד' ענקיים! 

ק"ג ללא מעלית, 
עורפית ומסודרת, מידי 
4,200 ש"ח בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

בני ברק 050-5308742 
03-5797756)50-50(_____________________________________________

 3 חד', פ.א + מרפסות, 
כ- 100 מ"ר, משופצת + 

שירותים + מקלחות, כפולים 
+ מזגנים, בר' עקיבא

_____________________________________________)08-11ל(053-2759816

פתח תקווה

 בטרומפלדור, דופלקס 
חדיש, 140 מ"ר, 2 מפלסים 
נפרדים, אפשרי ל- 2 יחידות, 

2,290,000 ש"ח
_____________________________________________)10-10(050-6610501 סתיו

דופלקסים

צפת
 תיווך חכם באזור צפת 

והסביבה, מבחר נכסים, 
_____________________________________________)10-13א(לפרטים דוד 052-6816444

 בלעדי בטבריה קרוב 
למנחם, 4 חדרים גדולה, 

ק"ב, חזית, משופצת 
+ ריהוט חלקי + חנייה 

בטאבו, מיידי, 5,700 
ש"ח סלומון נכסים 

_____________________________________________)10-10(והשקעות 054-4290600

 3 חד', כ- 60 מ"ר, רח' 
בית יוסף 3, קומה 5, מעלית, 
מרוהט קומפלט, 4,300 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ש(052-7610171

 3 חד', פ.א + מרפסות, 
כ- 100 מ"ר, משופצת, + 

שרותים + מקלחות כפולים + 
מזגנים, בר' עקיבא

_____________________________________________)10-13ל(053-2759816

 בלעדי בעמי קרוב 
לטבריה, 90 מ"ר, 3 

חדרים גדולים + מרפסות 
גדולות, ניתן לסגור לעוד 

חצי חדר, מטופחת 
ושמורה, קומה ב', חזית 

+ חניה 4,200 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)10-10(והשקעות 054-4290600

טבריה 
 לבחור דתי חדר + מזגן, 

שרותים ומקלחת, ק"ק + 
חצר, 1,700 ש"ח. מים חשמל 

ארנונה + ארוח לשבת
_____________________________________________)4-11ש(052-2634477 052-3224835

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 בעמישב ליד גני הדר 3 
חד', ק"ד, ללא מעלית, ריהוט 

_____________________________________________)06-17ל(חלקי, מידיי! 053-3948794

 בוולפסון 2.5 חד' 
ענקיים, ק"ב, חזית, 

מסודרת 3,800 ש"ח מידי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)52-52(_____________________________________________

יחידות דיור

 2.5 חד' גדולים, 70 
מ"ר בהרצוג ליד הרב קוק 

השקט, ק"ב, משופצת, 
חזית, מיידי 3,600 ש"ח 

בלעדי ל ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

054-6506501)03-03(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 מציאה! יפיפייה ומאווררת, 
מתוכננת במיוחד, כחדשה, 

ממוזגת ומאווררת באיזור וינזיץ, 
מרוהטת קומפלט, 2,650 ש"ח 

050-5677030)07-10(_____________________________________________

 להשכרה יח"ד חדשה,  
40 מ"ר, לקליניקה / משרד / 
מגורים, באזור שבטי ישראל, 

2,500 ש"ח גמיש, לל"ת 
_____________________________________________)7-10ש(053-2709861

 בזבוטינסקי פינת רמב"ם, 
משופצת, מאוררת, נוף, ק"ד, 

_____________________________________________)08-11ל(ללא 054-8597986

 2 חד', בקיבוץ גלויות, 
ממוזגת ומרוהטת, סוכה + 
מעלית, לתקופה ממושכת 

_____________________________________________)09-10א(054-8486301

 בקריית הרצוג מציאה! 
יחידת דיור לזוג שמתחתן, 
מיידי, מקסימה, מרוהטת, 

_____________________________________________)09-10(2,300 ש"ח!!! 054-8435953

 ברימון-ויז'ניץ, מטופחת 
ומושקעת, 2 חד', ריהוט מלא, 

_____________________________________________)09-12ל(ק"א, 2,500 054-8419486

 ברח' דניאל, 2 חד', ק"א, 
מרוהטת, ממוזגת, 2,850 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ל(052-7683705

 לזוג צעיר, יח"ד חדר וחצי 
ברמת אלחנן, מטופחת, יפה, 
_____________________________________________)09-10ל(ממוזגת, ק"א 052-7115499

 יחידה 2 חד', ק"ב, ריהוט 
מלא, דוד"ש, כיווני אוויר 

מצויינים, 2,000 ש"ח
_____________________________________________)9-11ש(054-8430740

 ברבינו אשר דירת 1.5 
חד' מרוהטת, מאובזרת 

וממוזגת, ק"א, 1,600 ש"ח. 
_____________________________________________)09-12ש(050-9734807

 ביונה הנביא דירת 2 
חד', מרוהטת + מיזוג, קומה 

_____________________________________________)10-11ש(ראשונה )לל"ת( 058-3261775

 2 חד', ק"ה + מעלית, 
כ- 30 מ"ר, חדש, מרוהט 

קומפלט, ממוזג, 2,500 ש"ח 
_____________________________________________)10-13ש(052-7610171

 ברח' ירושלים מול 
העיריה, בנין חרדי, יח"ד, 35 
מ"ר, משופצת, ק"ב, 2,000 

_____________________________________________)10-11ל(ש"ח 052-7643116

2-2.5 חדרים

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

השקעות

ביקוש 
דירות

 וילת נופש פעילה, 2 
סוויטות של 2 חד' + 5 חד' + 
סלון ענק + בריכה מחוממת 

וגקוזי', נוף, בנוי 490 מ"ר, 
_____________________________________________)07-10א(לל"ת 054-9792311

 למכירה ברחוב ר"ע 
אולם 280 מ"ר עם גישה 

לרכב, מתאים לאולם 
תצוגה, אולם ספורט 

3,700,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 050-5308742
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 קרקע בשדה ורבורג, 
מציאה להפשרה, פרטי, סיכוי 

_____________________________________________)05-15א(גדול מרכזי 054-2321111

צפת
 דירה בת 4 חד', מרוהטת, 

עם שלוש מזגנים, 2,300 
ש"ח אפשרי לתקופות קצרות 

_____________________________________________)11-18א(050-6770150

 במגדל העמק דירות 
משופצות, 3-4 חדרים החל 

מ- 470,000 ש"ח אורלי נדל"ן 
054-2332692)08-11(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב חנות 30 
מ"ר בכהנמן 64, חנייה פרטית, 

שירותים בחנות ומונגשת 
_____________________________________________)10-13א(לנכים 052-7653525

 בשיכון ג' 2 יחידות 
בטאבו משותף מושכרות 

ב- 5,300 ש"ח, 
משופצות, קומה ג', 

1,300,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501)08-08(_____________________________________________

 הזדמנות בביאליק!! 
2.5 חד', ק"א, 60 

מ"ר, אופציה 32 מ"ר, 
1,250,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)11-11(נכסים 052-7684074

 בלעדי! באזור נחום 2.5 
חד', 70 מ"ר + היתר 20 מ"ר, 
מסודרת, 1,530,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 קרית מנחם - דהומי, 3 
חד' בפרוייקט חדש + פנטאוז 
4 חד' רי/מקס קרית היובל - 
_____________________________________________)11-11(אייל שאולוף 055-9825020

 פרוייקט חדש בבנייה, 
בבית וגן/רמת דניה, מבחר 

דירות 3 חד', 4 חד' + 
מרפסת סוכה, בניין חדש, 
החל מ- 2,200,000 ש"ח 

055-9825020 רי/מקס קרית 
_____________________________________________)11-11(היובל - אייל שאולוף

 ברמות זרחי קוטג' 6 
חד' )160 מ"ר נטו( + יחידה 

)80 מ"ר( + גינה )80 מ"ר( + 
חלל )45 מ"ר(, נוף, משופץ, 

4,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

פנטהאוזים ודירות גן

 בית וגן - חכמי, פנטהאוז 
גן 5 חד', כניסה פרטית, 

מרפסת לנוף, 2 מדרגות בלבד 
055-9825020 רי/מקס קרית 

_____________________________________________)11-11(היובל - אייל שאולוף

 בעיר גנים - הנורית, דירת 
גן 3 חד', פינוי בינוי בפתח, 
מציאה! 055-9825020 רי/

מקס קרית היובל - אייל 
_____________________________________________)11-11(שאולוף

 בית וגן - שחראי, דירת 
גן 4 חד', משופצת מהיסוד, 

גינה 150 מ"ר 055-9825020 
רי/מקס קרית היובל - אייל 

_____________________________________________)11-11(שאולוף

 בית וגן, דירת גן 2.5 חד', 
משמשת כ- 3, אפשרות 

בניה, מציאה! 055-9825020 
רי/מקס קרית היובל - אייל 

_____________________________________________)11-11(שאולוף

+5 חדרים
 קרית היובל - גרינוולד, 

דירה להשקעה, 5 חד', 
1,550,000 ש"ח, מכניס 6,200 

ש"ח בחודש, מציאה!!! רי/
מקס קרית היובל - אייל 
_____________________________________________)11-11(שאולוף 050-9995276

 קרית היובל - גורדון, 4 
חד' כחדשה, קומה ראשונה, 

מחסן - מחיר אטרקטיבי! 
050-9995276 רי/מקס קרית 

_____________________________________________)11-11(היובל - אייל שאולוף

 קרית היובל - שטרן, 4 
חד', קומה ראשונה, בניין קטן, 
1,700,000 ש"ח גמיש מאוד!! 

רי/מקס קרית היובל - אייל 
_____________________________________________)11-11(שאולוף 050-9997171

 ברמות ב' 4 חד' גדולים 
)103 מ"ר נטו!(, משופצת, 

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית, מחסן )8 מ"ר(, 
2,100,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ד' 4 חד' )80 
מ"ר נטו!(, חדש מקבלן 

בבוקשפן, מרפסת )8 מ"ר(, 
ק"א, מעלית, 2,180,000 

ש"ח )גמיש(! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)11-11(_____________________________________________

 ברמות אונגוואר 4 חד' 
)84 מ"ר נטו!( חדש מקבלן 

בולנשטיין, מרפסת )12 מ"ר(, 
ק"א, מעלית, 2,220,000 

ש"ח )גמיש(! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)11-11(_____________________________________________

 קרית היובל - הציונות, 
3.5 חד' + מרפסת גג )גישה 

5 מדרגות(, נוף, אפשרות 
בניה, 1,590,000 ש"ח -050

9995276 רי/מקס קרית היובל 
_____________________________________________)11-11(- אייל שאולוף

 קרית היובל - פרוייקט 
חדש בוליביה, 3 חד', מרפסת, 

1,670,000 ש"ח רי/מקס 
קרית היובל - אייל שאולוף 

050-9995257)11-11(_____________________________________________

 רחוב שטרן, 3 חד', 
משופצת, ב- 1,320,000 

גמיש! מציאה! רי/מקס קרית 
היובל - אייל שאולוף

050-9997171)11-11(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 קרית היובל - ברזיל, 

2 חד', קומה 2, משופצת, 
1,220,000 גמיש!

050-9995276 רי/מקס קרית 
_____________________________________________)11-11(היובל - אייל שאולוף

 "רימקס עוצמה", השומר 
קרית אלון, דו משפחתי 

במפלס 1, מושקע מאוד, יח' 
דיור, מיקום שקט ומבוקש 

לפרטים - צוות דודי נגר
050-9693307)11-11(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בטרומפלדור, דופלקס 
חדיש, 140 מ"ר, 2 מפלסים 
נפרדים, אפשרי ל- 2 יחידות 

2,290,000 ש"ח
050-6610501)11-11(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בלעדי בחנה רובינא, 4, 

_____________________________________________)11-11(ק"ב, מסודרת 050-8090134

 "רימקס עוצמה", בהרצל 
המבוקש דירת 3 חד', גדולה 
ומשופצת עם חניה ומעלית 

לפרטים - צוות דודי נגר
050-9693307)11-11(_____________________________________________

 ברוטשילד, ק"א, 60 מ"ר, 
ממוזגת, מושכרת ב- 3,000 

ש"ח, רק 1,190,000 ש"ח 
_____________________________________________)11-11(050-6610501 סתיו

 בביל"ו, ק"ב, 60 מ"ר, 
מיידית, ממוזגת, מושכרת 

3,300 ש"ח, רק 1,200,000 
_____________________________________________)11-11(ש"ח 050-4811122 סימון

 בחייטייב בלעדי 4 חד', 
ק"ב, חזית + מעלית + 
סוכה, מטבח ואמבטיה 

חדשים, ממוזגת, מיידית, 
מפתחות אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)11-11(בועז 050-4156080

 א.הפלמ"ח, 4 חד', 85 
מ"ר, קומה א', מ.חלקית 
+ מ.סוכה, חניה ומחסן, 

4,000 ש"ח בלעדי
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 מיידית! א.שבזי, 4 
חד', 95 מ"ר, מעלית + 

חניה, מרוהטת וממוזגת, 
4,300 ש"ח בלעדי

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 בר' עקיבא ליד ר' 
טרפון, 3 חד', משופצת 

כחדשה, לל"ת, כ- 60 
מ"ר, 4,000 ש"ח

_____________________________________________)11-14ל(050-8658378

 באברבנאל בלעדי 
3 חד', ק"ד, מרוהטת 
קומפלט, משופצת, 
במיידי, רק ב- 3,300 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)11-11(_____________________________________________

 מציאה!!! 2,650 ש"ח! 
מעולה ומבוקש! 2 חד', 

ביצחק שדה, משופצת, ק"א 
_____________________________________________)11-14ל(054-8846654 050-6474999

 מיידית! א.חידא, 
2.5 חד', 55 מ"ר, קומה 
ב', משופצת, ממוזגת, 

2,800 ש"ח בלעדי
052-5222690)11-11(_____________________________________________

 מתיווך, להשכרה בברנדה, 
60 מ"ר, 2.5 חדרים, משופצת, 

ק"א, 3,500 ש"ח
_____________________________________________)11-11(050-6610501 סתיו

 דרושה לקניה דירת 4 
חד' ברמת אלחנן/גינות דוד 

_____________________________________________)11-12ח(054-8406660 אחה"צ

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)11-12ח(לל"ת 052-7396092

 דרושה דירה לקניה, חדר 
וחצי או שני חדרים בטאבו, 

ק"ק, באזור שיכון ה'
054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בעל נכס מסחרי בבני 
ברק? אנחנו נלווה אותך 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)11-11(054-4980159 דורון

 חנות ברבי עקיבא פינת 
רש"י, 25 מ"ר, לא למזון, 

גם לקצרה, מיידי "אחוזה" 
_____________________________________________)11-14א(03-5222225

 להשכרה בבני ברק! 
מחסן לאחסנה, כ- 15 מ"ר, 

מקום מרכזי + חניה
_____________________________________________)09-12ל(052-7140101

 להשכרה או מכירה 
בבן גוריון בית נוח, משרד 

כ- 15 מ"ר, משופץ, 
קומת קרקע, כניסה 
פרטית, לכל מטרה 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 להשכרה חנות ברבי 
עקיבא, חזית, חשיפה 

מעולה, קרוב לרב קוק, 
22 מ"ר, חזית, חצי 

קומה, לכל מטרה, 3,500 
ש"ח לפרטים נוספים 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בלעדי באנילביץ חנות 
להשכרה, כ- 100 מ"ר, 

מושקעת מאד, ק"ק, 
כניסה מיידית, מתאימה 

לחנות בגדים/שמלות 
כלה/מרפאה ולכל מטרה 

לפרטים נוספים סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק, חנות למכירה, כ- 

20 מ"ר, חזית, משופצת, 
ומושכרת, מיידי, 

580,000 ש"ח, מתאימה 
להשקעה, גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)10-10(_____________________________________________

 להשכרה מיידי, כ- 100 
מ"ר, במרכז בר אילן בירושלים 

_____________________________________________)10-11א(050-5758688

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

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

תשלום הוגן! תיווך ש. 
_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

 ברבי עקיבא בגן 
וורשה, קומה קרקע 
מוגבהת עם כניסה 

נפרדת, 75 מ"ר, 
שתשופץ לפי צורך 

השוכר, מתאימה 
לחנות, משרד, מרפאה 

10,000 ש"ח ש. 
מאירוביץ הע"מ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 חנות להשכרה ברחוב 
טרומפלדור, במיקום מעולה, 

20 מ"ר + קומת גלריה, כ- 15 
מ"ר, מתאים לכל השימושים 

המסחריים, קוסמטיקה, גלריה 
וכו', לפרטים נוספים

050-5834666)07-10(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
כ- 60 מ"ר במרכז רח' 

אהרונוביץ, שירותים + 
מזגן )לא להכנת מזון( 

_____________________________________________)07-10א(03-5709011

ירושלים

 מיידי!! א.דנגור 2חד' 
ק"א כ-50 מ"ר א.הרחבה-

כ-40מ"ר )ש.הרחיבו( 
1,100,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690
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 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

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

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

 דירת נופש, ק"ק + חצר 
+ סוכה לנופשים בכל השנה 
_____________________________________________)38-12/20ל(ליד השטיבלאך 052-4343880

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-13/20(_____________________________________________

גליל עליון

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

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

דלתון

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

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-27-2020(_____________________________________________

בר יוחאי

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)48-47/20(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-47/20ש(10:00-16:00, 03-5700040

אור הגנוז

 מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + 

בוסתן ומשחקים. בקרו 
באתר "אגם מים"

02-5344514)23-25/20(_____________________________________________

בית מאיר

 2 יחידת ארוח 
לזוגות/משפחות, מחירים 

אטרקטיביים, 
052-7655120)21-14/20(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

_____________________________________________)19-15/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
מבצעים חמים לחורף, 
_____________________________________________)45-46/20ש(מומלץ! 052-6990764

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-03/21ש(050-8954654

 הפינה שלי בטבריה, 
5 דקות מהטיילת, משופץ 
וחדיש, חצר גדולה, לזוגות 
ומשפחות, במחירי מבצע 

_____________________________________________)46-45/20א(055-6706316

קיט 
ונופש

 להשכרה בפרל בב"ב 
)ליד רמב"ם( בבניין חדש 
85 מטר בק"ק, מתאים 

למשרד או מחסן מכירות 
מידי 4,700 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים. 

שירות חינם
 054-8034868

"טוב צימר"
www.fuv.bait.co.il)44-22/20ש(_____________________________________________

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת וממוזגת, 
13 חדרים, 40 מיטות + חצר 

_____________________________________________)47-20/20ש(052-7645585

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

ומוצנעת יניב
_____________________________________________)47-20א(050-8341650

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-48/20ש(055-9704186

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

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

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

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

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

מגרשים

 פרוייקט גדול בתל 
אביב, 120 דירות יוקרה 
לקראת היתרים ב- 110 

מליון ש"ח, ליזמים בלבד 
פולטוב נכסים
052-3646632)06-15(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

_____________________________________________)51-52/20ש(ומטופחת 052-7833506

 במתתיהו אולם 220 
מ"ר, ק"ב, עם מעלית, 
מתאים לסמינר, כיתות 

לימוד ולתעשיה קלה 
13,000 ש"ח תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)03-03(בני ברק 054-6506501

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לחגים/שבתות/תקופות, 

בעוזיאל, צמוד לבעלז 
_____________________________________________)3-18ש(052-7118100

חדרה
 דירות וצימרים 
עירונים, ממוזגים 

ומאובזרים + ג'קוזי וחצר, 
בלב העיר ובחוף הים 
במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)03-02/21א(050-7777168

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

מרפסת לכנרת, אופציה לזוג 
+ 4 ותינוק 054-8425184 

_____________________________________________)4-15ש(054-6511250

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

079-5551606 050-2080678)51-52/20(_____________________________________________

יבניאל

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-06/21(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
054-8470433 054-8450432)28-13/20(_____________________________________________

 וילה יפהפיה ומרוהטת, 6 
חדרים, בריכה, חצר, מתאים 

_____________________________________________)44-43/20א(גם לזוגות 052-4541489

ירושלים והסביבה

 יחידות מטופחות לזוגות 
ומשפחות, אווירה קדושה! 

החלו מבצעי חורף!
_____________________________________________)49-12/20ש(052-7150124

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

כיכר השבת, לאמצע 
שבוע 250 ש"ח ולשבת 
_____________________________________________)51-10א(450 ש"ח 058-3984457

 הצימר שלך בצפון 
 ,D.V.D ,35 ירושלים, זוג ועד

מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה 
_____________________________________________)46-45/20ש(055-6697474 02-9975241

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

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)06-32(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
_____________________________________________)49-48/20ש(053-3184783 058-3284786

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

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

_____________________________________________)47-46/20ש(ללא אוכל 052-7184183

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

 מגוון דירות נופש ברחבי 
ירושלים לימים/שבתות/חגים 
_____________________________________________)51-10/20ש("תיווך מנוחה" 055-6721593

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)10-26ש(077-8228803 052-3540874

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)44-43/20ש(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

ונקי וחדר ג'קוזי, גינה ופרגולה 
_____________________________________________)06-05/21א(051-5777000

כלנית

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

_____________________________________________)44-40/20ש(050-2565636

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

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-24/20(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-02/20(_____________________________________________

מושב תרום
 ארוח כפרי בוילה יפה 

+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)49-48/20ל(054-8470055

כפר ורדים

משרדים

 5 חד', מרוהטת, מרווחת, 
נקיה, קרוב לשטיבלאך, 

מרפסת גדולה לכנרת והגולן, 
_____________________________________________)4-15ש(מבצעי חורף 050-4124556

 להשכרה בגבעת 
שאול בנג'רה פינת בן 

עוזיאל, 3.5 חד', כ- 40 
מ"ר למשרד 
_____________________________________________)07-10א(02-5342918

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
_____________________________________________)05-04/21ש(052-8013000

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

_____________________________________________)05-13/20ש(050-6333765

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/20ש(04-6989734

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)02-04/21(במקום 050-3388668

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
_____________________________________________)44-40/20ש(054-8042119, 04-6989119

 יש לכם קליניקה, 
משרד, מרפאה, יש לנו 
עבורכם הצעה מצויינת 
_____________________________________________)09-12א(לפרטים: 072-2773606

 חדש! למשרד/לכל 
מטרה, 30 מ"ר, בב"ב, באזור 
_____________________________________________)09-12א(ריינס השומר 050-4158751

 וילת 4 חד'- מפוארת + 
ג'קוזי בכל חדר + בריכה + 

סנוקר + פינג פונג
_____________________________________________)45-44/20ש(052-8793288

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-13/20(_____________________________________________

ספסופה
 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 

ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 
בנויה ברמה גבוהה, צמוד 

_____________________________________________)10-09/21(למירון, 050-2606535

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

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

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-12/20ל(077-5590283, 054-5726412

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ גקוזי' ספא בכל יחידה 
_____________________________________________)44-43/20ש(052-5254570

 2 צימרים עד 16 איש + 
גקוזי' + בריכה מובנית. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 

מהדרין בסמיכות
_____________________________________________)48-47/20ש(053-7519198

 "אבני החושן" - סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
וקבוצות ומשפחות! מבצע 
חורף חם!! 400 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)49-23/20ש(054-6299082 054-6388082

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-13/20(לביה"כ. 052-6460451

נהריה 

מרכז

 במרכז, קמפוס מרווח 
ויפה, בית מדרש, חדר 
אוכל, חדרים ממוזגים, 

מרחבים ומדשאות
058-7142331
_____________________________________________)3-14ש(03-5332041

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)10-09/21(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/20(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

 נופש פסח במרכז, 
פנסיון מלא, תוכניה 

מגוונת, באווירה חרדית, 
6,990 ש"ח, בכשרות 
הרב שמואל בורשטיין 

_____________________________________________)07-10ל(שליט"א 058-7179228

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

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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

אטרקציות, רכיבה על פוני, 
בריכה מחוממת, שולחנות הוקי 
ופלייסטיישן, מקרן טניס, סנוקר, 

טרמפולינות, ג'יפים ואופניים. 
מטבח גדול וחדר אוכל, ספר 
_____________________________________________)37-37/20(תורה במקום 052-8669090

 צימרים מאובזרים, גקוזי' 
ומרפסת שמש, חצר, עד 15 

מיטות 050-7223891
_____________________________________________)10-36ש(053-4228706

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

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-27/20ש(052-7623725

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

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף,

לימים / שבתות וחגים, 
לחרדים! 058-3245275/2/4

052-7645275/2/3
054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-28/20(_____________________________________________

צפת

צפון

קוממיות

 דירונת חדשה קרקע 
+ גינה, 10 דקות מהעיר 
העתיקה, 6 נפשות, נוף 

לכנרת. 052-8755530
_____________________________________________)43-16/20ל(052-2840298

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

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

_____________________________________________)46-45/20ש(050-4296661

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-17/20(  משתלם 052-7619453

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

איכותי, בסמוך לכינרת
_____________________________________________)49-22א(050-6377843

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

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

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

royaldream17@gmail.com)49-21ל(_____________________________________________

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)51-51/20ש(058-3266448 050-5527509

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)51-24ש(ושבתות 052-7668387

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/20ש(04-6973389

 לזוגות ומשפחות בין בתי 
הכנסת בלב העתיקה צימרים 
מפוארים, מאובזרים וממוזגים 

050-8550462)01-52/22(_____________________________________________

 לשבת וחול צימר מטופח 
מאובזר נקי וממוזג, חצר 

+ משחקים 052-7113937 
_____________________________________________)02-11ל(08-6601778

 "פינה באופק", מתחם 
הארחה יפיפייה, וילה, צימרים, 

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-32/21ל(052-6377060

 בית פרטי מאבן + יחידה 
על הגג ב- 300 ש"ח, חצר 

גדולה ונוף מדהים
_____________________________________________)8-7/21ש(052-7155422 053-3147542

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

מתאים לזוגות / משפחות, עד 
60 איש, סנוקר, טניס, בריכה 

_____________________________________________)7-32ש(וג'קוזי 052-8860953

 להשכרה! יומי ושבתות, 
צימר לזג בעיר העתיקה של 

צפת, מיקום מעולה
_____________________________________________)10-13ש(052-7153475

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים, מאובזרת 

+ גקוזי', לזוגות/משפחה 
_____________________________________________)10-13ש(054-5259470

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-16/20(ומשפחות, 058-7506090

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-34/20(_____________________________________________

קנית רכבים

קצרין

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

www.hapagoda.com)16-44/20(_____________________________________________

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-32/20(_____________________________________________

טיוטה
מכירת רכבים

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

פרטית מוצנעת.
_____________________________________________)08-33א(054-4656926

 טויוטה קורולה 2008 
)רובוטי(, הכי חסכוני 
בדלק, 115,000 ק"מ 

054-6287000)08-11(_____________________________________________

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 מ"ר, 
ב- 2 מפלסים, מושכרת 

ב- 20,000 ש"ח עם חוזה 
ל- 4 שנים, 4,200,000 

ש"ח )תשואה 6%( בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)47-47(_____________________________________________

מבנים
 להשכרה מעון פרטי, 
10 דק' מב"ב + מוניטין 

_____________________________________________)9-12ש(טל' 050-5304424

 בגדרה גוש 3865, מ-1-20 
דונם חקלאי פרטי בהזדמנות 

_____________________________________________)11-11(מאיר 052-4792888

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות בנס ציונה, 
גוש 3756, חלקה 18, 3 דונם 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)11-11(_____________________________________________

 ברמות מאיר בהזדמנות 
גוש 3818, 7 דונם בשלמות 

חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 
052-4792888)11-11(_____________________________________________

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי, למשקיעים, בהזדמנות, 

שייך לחוף השרון מאיר
052-4792888)11-11(_____________________________________________

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים 

_____________________________________________)11-11(שמעון 052-2457617

 "רימקס עוצמה", 
למכירה, בהרצל 39, קומת 

משרדים, כ- 150 מ"ר, קומה 
2, מעלית, חניה צוות אביגד 

072-3957393)11-11(_____________________________________________

אביבים
 סוויטה + גקוזי', לזוג + 
3, דירת אירוח עד 8 נפשות, 
נוף מדהים, גינה + מתקני גן 

_____________________________________________)11-22ש(050-6901390

 5 צימרים למשפחות/
זוגות + בריכה מחוממת 

ומקורה + ח.אוכל, גינה ענקית 
לנוף + מתקני גן
_____________________________________________)11-10/21ש(050-8219080/1

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + גקוזי', נוף 

_____________________________________________)11-36/20ש(מדהים, גינה 050-6927465

 נופי כלנית - 5 צימרים 
+ בריכה וגקוזי' ספא, גינה 

מטופחת + מתקני גן
_____________________________________________)11-22ש(054-9917000

 קונה רכבים לפרוק ונסיעה 
_____________________________________________)11-10/21ש(058-7887050 058-5900900

הסעות

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 
03-6199567)06-17(_____________________________________________

הלבנת שיניים

מוצרים 
ושירותים

הובלות
 "הובלות אנ"ש" מבצעים 

את כל סוגי ההובלות, שרות 
_____________________________________________)08-11ל(מעולה! 055-6753336

 לימי הפורים )ואחריהם(, 
בעל רכב פרטי עד 4 מקומות, 
_____________________________________________)11-12ל(מעונין בהסעות 053-7635240

מזדה
 מאזדה 2008, 5, יד שניה, 

160 אלף קילומטר, רכב 
במצב מצויין, רכב 7 מקומות  

054-5908240)11-11(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

זולים!! 052-710-10-20 
_____________________________________________)47-19/20ש(053-3106300

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים 40,36,23 
מק', לכל חלקי הארץ, ציפי 

הסעות 052-3821702
_____________________________________________)04-15א(050-4110855

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-44/20ש(050-7532336

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

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

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

 "קופיץ הסעות", 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)05-12א(רחבי הארץ 053-4271262

 בעל רכב יונדאי פרטית, 
מעוניין בהסעות במשך כל 

שעות היום, במחיר הוגן
050-5829142 053-9520228)09-12(_____________________________________________

 מבצע פסח בהשכרת 
רכב, החל מ- 2,000 

ש"ח, רכב קטן, שכירות 
לחודש, ללא הגבלת ק"מ 

_____________________________________________)10-21א(050-6666599
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אבידות

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

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

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

_____________________________________________)40-14/20ש(וחשמל 052-7894414

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

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

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

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

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

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

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

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-11/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 משה אלסייג - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)08-19ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,600 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

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

רפואה משלימה
 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-37/20(דרושים זכיינים

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ולדתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)44-16/20(_____________________________________________

אהרוני בועז

בב”ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-6793302
מחיר 

וין!
מצ

שידוכים

עזר באנגלית

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 מורה לאנגלית בכיר. כל 
הכיתות. כל הרמות. וכל 

הגילים. יוסף בן - שמואל. 
_____________________________________________)49-24ש(058-4-555700.

 מחשבים ניידים 
כחדשים! מחירים הטובים 

ביותר + שירות תיקונים עד 
_____________________________________________)52-11/20ש(בית הלקוח 055-6651237

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)07-06/21(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

מצוות, ארוסין, ברית, צילום 
וידאו, במחירים מפתיעים - 

_____________________________________________)50-49/20ש(052-7607705 - אודי

 נמצאה בכותל מטריה 
כחדשה של נשים

_____________________________________________)05-06ח(077-2109292

 יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות
052-5778544
_____________________________________________)6-31ש(050-5775066

 נמצאה בב"ב בתחנה 
ברח' עזרא שקית עם שמלות 

_____________________________________________)06-07ח(לאירוע 053-4163356

 דרוש שולחן וכסאות 
פינתיות לחצר במצב 

טוב, מחיר סמלי )עדיף 
_____________________________________________)6-9ש(מעץ( 054-8591418

 למסירה שולחן 140*85 + 
נפתח בצבע וונגה

_____________________________________________)06-07ח(052-7609593

 חולם לדבר אנגלית? 
מורה מדהים למתחילים עם 

טונות של סבלנות
_____________________________________________)7-14ש(050-2433465

 נמצאו משקפי ראיה 
של נשים בציון הרש"ש ביום 

_____________________________________________)07-08ח(פטירתו 052-7108798

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)07-08ח(בעבר 054-2509001

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 שידוכים לחרדים ולאומים, 
רציניים בלבד, כל המגזרים וכל 

הגילאים. חיה 052-4738511 
_____________________________________________)08-11ל(053-4307097

 נמצא רב קו אנונימי ברח' 
_____________________________________________)08-09(לנדאו ב"ב 055-6787098

 נמצאה מצלמה במירון 
בתאריך כה' אב 03-6167949 

_____________________________________________)08-09ח(052-7162312

 למשפחת אברך מבית 
שמש דרוש בתרומה תנור + 
_____________________________________________)08-09ח(עמודון ספריה 058-7703010

 למכירה מיטה וחצי בבני 
ברק במצב מעולה

_____________________________________________)08-09ח(052-8370535

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מקרר גדול + 

_____________________________________________)08-09ח(ארון נעלים 053-3155532

 מעונין לקנות עתיקות 
_____________________________________________)08-09ח(ויודיאקה 050-4125850 גיורא

 אוסף בולים ומעטפות דוד 
_____________________________________________)08-09ח(050-4145583

 נגן, מקליט, רמקול חיצוני 
16 ג'יגה 50 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-8474176

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט של 
חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)08-09ח(052-2437292

 זוג רדיאטורים 11, 12 
צלעות סילמור, 450 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4100013 באריזות

 למכירה מעבה של מזגן 
אלקו 3.5 כ"ס 500 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-9577081

 מקרר גנירל אלקטריק 
מצב מצויין 500 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)08-09ח(052-7649441

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בלבד 050-4187088

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

 נמצאה שקית עם 2 זוגות 
מכנסיים חדשות לפרטים: יוני 

_____________________________________________)09-10ח(050-2006990

 אבדו משקפיים יקרות של 
נער לפני כשבועיים באיזור 

רחוב השומר בב"ב
_____________________________________________)09-10ח(052-7617966

 נמצאה מצלמה ברחוב 
_____________________________________________)09-10ח(הירקון בני ברק 054-8474176

 נמצא ארנק עם סכום 
כסף ברחוב עזרא ב"ב

_____________________________________________)09-10ח(054-8474176

 נמצא תליון שרשרת צבע 
כסף מול ארמונות חן ב"ב 

_____________________________________________)09-10ח(052-7110838

 נאבדה משאבת חלב 
)הנקה( ביום שלישי טז' שבט 

)11-2-20( חשובה לבעליה 
המוצא יתקשר למס'

_____________________________________________)09-10ח(054-8430296

 נמצא מעיל שחור בחנות 
"אצל בתיה" בירושלים 52 ניתן 

_____________________________________________)09-09(לקבלו בחנות 050-2006990

 נמצא במוצ"ש פרשת 
שמות רב קו בתחנת רענון של 

_____________________________________________)05-06ח(כביש 6 054-8471038

 בתאריך 26.01.20 בשעה 
14:00 נשכחה שקית עם פאת 

סרט יקרה באוטובוס קו 422 
מירושלים לבני ברק. סימנים: 
שקית ירוקה עם כובע פונפון 

_____________________________________________)05-06ח(של תינוק 050-8730232

 נאבד בלוטוס בסיום הש"ס 
בארנה ביום ה' פ' ויגש המוצא 

הישר מתבקש להתקשר 
_____________________________________________)05-06ח(052-7133733

 נמצא ארנק עם סכום 
כסף ברחוב עזרא בבני ברק 

_____________________________________________)05-06ח(054-8474176

 לבית מדרש דרושים ספרי 
_____________________________________________)09-10ח(קודש 055-6786825

 דרוש למכירה בחינם 
פלאפון סמסונג יאנג כשר 
_____________________________________________)09-10ח(במצב חדש 058-3281474

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)09-10ח(זרקור 054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 למכירה מכונת כביסה 
300 שקל + כירים גז עם תנור 

_____________________________________________)09-10ח(300 שקל 055-6883937

 מקרר אמקור 500 ליטר 
מצב מצוין 490 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(03-6196964

 3 מוני חשמל דיגיטלי 
חדש באריזה חברה טובה 330 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-2786557

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מקרר קטן במצב טוב 
בהזדמנות! מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(058-3292985

 למכירה מיקרוגל סמסונג 
גדול בהזדמנות! 170 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(058-3292985

 סורק חברת HP ב- 100 
ש"ח מעולה בפתח תקוה 

_____________________________________________)09-10ח(052-2786557

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 220 ש"ח )גמיש(

_____________________________________________)09-10ח(054-4443635

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(130 ש"ח בלבד 054-7216671

 שואב אבק תוצרת הובר 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 בהזדמנות מסך גק גדול 
150 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)09-10ח(053-3346080

 מחשב נייד מצויין! מהיר 
בהזדמנות!!! 480 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(053-3346080

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

_____________________________________________)09-10ח(053-3346080

 מיקרוגל חדש באריזה 
צבע לבן 250 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(054-4474076

 מעבד מזון חדש באריזה 
_____________________________________________)09-10ח(300 ש"ח 052-7177781

 בהזדמנות! רמקול 
לאירועים כחדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בלבד 050-4187088

 רדיטאור 13 צלעות 
מעולה!!! בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(053-3187278

 למכירה תנור בילט אין 
מצב מצויין 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח ובטריה 058-3245685

 שואב אבק חדש 200 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 058-3245685

 תנורים לחימום ביתי 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 גריל לפיתות 70 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 מתקן לשוארמה 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח גמיש 054-427385

 קולר מים תמי 4 200 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 מסחטת תפוזים 
חשמלית 70 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 מפזר חום ביתי 20 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 מאורר עמוד כחדש 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 מחמם מים 100 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 מעבד מזון 50 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 רדיטאור לחימום ביתי 150 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מאורר טורבו 20 חדש 
_____________________________________________)09-10ח(120 ש"ח 054-4273857  2 נברשות מיוחדות לסלון 

כל אחת 100 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)09-10ח(054-8476805

 מחשב נייד מהיר במציאה 
_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח 055-6651237

 HP דיו חדש למדפסת 
ב- 40 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)09-10ח(054-8431644

 דיו חדש למדפסת 
CANON ב- 65 ש"ח בבני 

_____________________________________________)09-10ח(ברק 054-8431644

 מסך ל- DVD ב- 290 
ש"ח 03-5700672

_____________________________________________)09-10ח(054-6389446

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)09-10ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 הכרויות בחינם לרווקים/
ות גילים 42-45 בלבד! 

מכתבים שישלחו ל:ת.ד 831 
_____________________________________________)10-17(עיר: ירושלים

 נמצא קרוב לשוק השומר 
בבני ברק עגיל זהב ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים טלפון 
_____________________________________________)10-11ח(050-4333232

 נמצאה חליפה ארוזה 
בתחנת אוטובוס ברחוב 

אברבנאל בני ברק
_____________________________________________)10-11ח(052-7667127

 נאבד/נגנב ברח' ים-סוף 
בירושלים תפילין של רבינו תם 
על השקית רשום נ.ב.א ובכיסוי 

_____________________________________________)10-11ח(כתוב תפילין 054-8503230

 אבדו אופניים בצבע ירוק/
צהוב בשכונת נדבורנה בבני 

_____________________________________________)10-11ח(ברק 054-8474514

 למסירה אנצקלופדיה 
כללית לצעירים חדשה עם 

עדכונים בפתח תקוה
_____________________________________________)10-11ח(052-2786557

 למסירה ש"ס חתנים 
הוצאה ישנה במצב מצוין 

_____________________________________________)10-11ח(במודיעין עילית 052-7658521

 דרוש למסירה תפילין רבינו 
_____________________________________________)10-12ח(תם 054-8503230

 מסך דק למחשב 21 אינץ 
כחדש 180 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-6205446

 מנורה למטבח צמודת קיר 
120 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

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

_____________________________________________)10-11ח(052-7180828

 מיחם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר חדש!!! )בפ"ת( 150 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-2786557

 2 רדיאטורים 12 צלעות 
סילמור 200 ש"ח כ"א

_____________________________________________)10-11ח(050-4100013

 מגהץ אדים חדש באריזה 
טפאל 250 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4087927

 בהזדמנות מדפסת 
מצוינת שמתאימה לווינדוס 

XP ב- 120 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(053-3346080

 בהזדמנות מסך דק גדול 
150 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)10-11ח(053-3346080

 XL 'מקרר אמקור פרסטיז 
_____________________________________________)10-11ח(ב- 500 ש"ח 050-4106788

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-72166671

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

 נברשת )שנדליה( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

ברק( 175 ש"ח בלבד
_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
610W + אביזרים נילווים 

בהזדמנות )בני ברק( 150 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
13 צלעות )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תנור אפיה וגז 45 ס"מ 
במצב טוב 100 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4184747

 מיקרוגל + גריל משולב 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 שואב אבק עומד 
BILSSEL במצב מצויין 350 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח טלפון 053-7738893

 2 מסכי מחשב 17 אינץ 
19 אינץ כ"א 70 שקלים 

_____________________________________________)10-11ח(לפרטים 050-4102942

 תנור נפט 200 שקלים 
_____________________________________________)10-11ח(לפרטים 050-4102942

 מכשיר להסרת שיער 49 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 050-6907470

 למכירה שואב אבק 60 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה פקס משולב 80 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-5737813

ריהוט

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

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

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

 ספות עור ניקולטי 2+3, 
שמנת, 800 ש"ח

_____________________________________________)07-10ל(052-7608118

 שולחן סלון מסיבי 
ושמור מאוד, צבע חום 

מהגוני, מידות: אורך 
1.80, רוחב מטר, עם 
פתיחה של עוד מטר, 

נקנה ב- 12,000, מחיר 
נדרש 1,500 ש"ח

054-9003001)09-12(_____________________________________________

 שולחן אוכל מעץ 
78*70*111 ניתן לפתיחה 

משני הצדדים תוספת של עוד 
30 ס"מ מכל צד )בני ברק( 

_____________________________________________)10-11ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן עץ עגול בהזדמנות 
קוטר 70 ס"מ גובה 66 ס"מ 

_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 עמודת ספרים צבע 
וונגה מצב טוב 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-7660435

 מזנון זכוכית 3 קומות 
למטה ארון בר"ג 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(050-5967114

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין בפ"ת 150 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(050-5967114

 שולחן סלון חום כהה 
שמור גובה 45 ס"מ רוחב 1.30 

מ' אורך 60 ס"מ 250 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(050-4087927

 שולחן מעץ יפה וגדול + 
5 כסאות מרופדים 300 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(050-4184747

 שולחן מחשב קטן עץ 
וזכוכית כמעט חדש 150 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-7110675

 כסאות דמוי עור שחור 
לסלון במצב מצוין 150 שקל 

_____________________________________________)10-11ח(לכיסא 03-6782328

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן נפתח ל- 1.7 + 4 
כיסאות עם ריפוד מעץ 300 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-7123053

 3 דלתות שמנת לחדרים 
כחדשות עם פסי ניקל 500 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-7110675

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

140 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 140 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

ייעוץ נישואין
 צורי הראל ייעוץ 
נישואין. אפשרות 

לפגישה חפ' בדיסקרטיות 
לריענון ושיפור
_____________________________________________)05-12א(054-2239350

 אבדו אופנים בצבע ירוק/
צהוב בשכונת נדבורנה בבני 

_____________________________________________)11-12ח(ברק 054-8474514

 נאבד/נגנב ברח' ים סוף 
בירושלים תפילין של רבינו תם 
על השקית רשום נ.ב.א ובכיסוי 

_____________________________________________)11-12ח(כתוב תפילין 054-8503230

 אבד עגיל זהב המוצא 
מתבקש להתקשר

_____________________________________________)11-12ח(054-8539968

 אברך מעונין לזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + שידה 

_____________________________________________)11-12ח(בתרומה 050-4160457 

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)11-12ח(בעבר 054-2509001

 רוכש עיתונים ישנים, 
ארכיונים, ספריות ועוד תשלום 

_____________________________________________)11-12ח(גבוה במזומן 054-2509001

 מעונין בעגלה במצב טוב 
_____________________________________________)11-12ח(לתינוק 050-4170185

 מעונין בספה נפתחת 
)עדיפות למשולשת( במצב 

_____________________________________________)11-12ח(מצוין 050-4170185

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך

_____________________________________________)11-12ח(052-7396092

 דרוש פלאפון סמסונג יאנג 
כשר במצב חדש במחיר סימלי 

_____________________________________________)11-12ח(058-3281474

 מעונינת בספר תסרוקות 
של רבקה גולדברג כולל 

דיסקים )ללא ערכה( יד שניה 
_____________________________________________)11-12ח(במחיר טוב! 053-3160308

 למסירה אנצקלופדיה 
כללית לצעירים חדשה עם 

עדכונים בפתח תקוה
_____________________________________________)11-12ח(052-2786557

 למסירה ספה עור 3 
מושבים כולל הובלה

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 טוסטר אובן תנור כחדש 
לפסח רק 390 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(050-9089110

 כירים על שיש כחדש 
לפסח רק 50 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(050-9089110

 רדיאטור 13 צלעות מצב 
מצוין 200 ש"ח גמיש בבני 

_____________________________________________)11-12ח(ברק 053-3187278

 סיר בישול חשמלי גדול 
כמעט חדש 50 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)11-12ח(054-8491154

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כריים 3 להבות חדש 
חשמלי או גז 200 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)11-12ח(תקוה 052-2786557

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)11-12ח(054-8431644

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)11-12ח(200 ש"ח 052-3463482

 מיחם חשמלי חדש 
באריזה 140 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)11-12ח(050-4199906

 רדיטאור 11 צלעות 60 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בירושלים 050-4199906

 בהזדמנות תנור טוסטר 
אובן קטן )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 תנור אפיה )בני ברק( 350 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שואב אבק בהזדמנות 
)בני ברק( 250 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד 054-7216671

 למכירה תנור בישול + גז 
מצב מעולה 350 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(בני ברק 054-9472329

 שואב אבק גרף חדש 
באריזה 300 ש"ח טל':

_____________________________________________)11-12ח(054-8485026

 מקרר שארפ במצב מצוין 
460 ליטר שקט 500 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(טל': 054-8485026

 למכירה מנורת לילה כמו 
סת"ם נפתחת במחיר 40 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(058-3281474

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח ובטרייה 058-3245685

 שואב אבק חדש 200 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 058-3245685

 מכשיר פופקורן חדש 50 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-7188017

 למכירה אופה לחם חדש 
חברת Graetz במחיר 280 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 050-4110899

 רדיטאור 50 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(052-7612293

 מעבד מזון חדש 250 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-7612293

bosch מכונת כביסה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 
_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מזגן חלון ריבוע 
אלקטרה במצב מצויין במחיר 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח 053-3110986

 למכירה מכונת כביסה 
AEG מצב טוב מאוד 280 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 מכונת כביסה 
אלקטרוליק 7 ק"ג )טעון 

תיקון( 200 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 תוצרת זק"ש 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-3463482

 מכשיר להסרת שיער 
מהשורש 49 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(050-6907470

 מציאה! מצלמה + 
מסרטה חברת SONY, איכות 

HD, חדשה ממש + נרתיק 
+ מטען + סוללה נוספת 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח נייד: 054-8464909

 ארונית קטנה לתליה עם 
_____________________________________________)11-12ח(זכוכית 60 ש"ח 050-9089110

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

_____________________________________________)11-12ח(050-3337530

 למכירה ספה 3 מושבים 
עור אמיתי 120 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 ספה 2 מושבים דימוי עור 
נוחה מצב טוב! 180 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7114387

 שולחן נפתח ל- 1.7 + 4 
כיסאות עם ריפוד מעץ 300 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-7123033

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח 054-5705546

 ארון 3 דלתות + 2 כוורות 
בגוון תכלת 400 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(03-6187092

 שולחן מעץ יפה וגדול + 
5 כסאות מרופדים 300 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(050-4184747

 שולחן אוכל לבן 
75*60*120 )בני ברק( 175 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות, בכל אחת 2 

מגירות מחיר 349 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(050-6907470

 מיטת הייריזר חדשה 
באריזה ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מתלה לבגדים ממתכת 
ופלסטיק על גלגלים ב- 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 054-8454536

לפרסום
03-6162228

 אבד מעיל בכינוס סיום 
הש"ס לילדי התתי"ם בב"ב 

ביום ה' כה' כסליו
_____________________________________________)05-06ח(054-8412935

לפרסום
בלוח

03-6162228
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 מכירה של וילה! מקרר 
סלון מעור 3+2 שולחן +8 

כסאות או 10 כסאות והרבה 
_____________________________________________)44-43/20ש(דברי נוי יפים 050-5770355

תינוקות

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

100 ש"ח בבני ברק
054-8476020)20-19/20(_____________________________________________

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

במלון המלך כורש, נתניה צמוד לטיילת

גלאט כשר משגיח צמוד

עם 

להרשמה: 
050-3131740 ,03-6880091

 • מתנפחים  • פעילות ענפה לילדים ועוד...
• כרטיסים לילדים לפעילות במדרחוב

• טיולים ועוד

אוצרות חיים פסח

שמעון פרץ 
במופע סטנד-אפ

 הרב חיים זאיד 
שליט"א

הפייטן דוד 
שלמה שירו

הרב שחר לוי 
שליט"א

הרב יצחק פדידה 
שליט"א

 יזהר יפה רז
רזים בריאים ושבעים 

סטנד אפ תזונתי 

אורן שלום
אמן החושים

בצלאל הקוסם

לילה שמיני חינם
למזמינים כל החג

מבצע

יר
ע
ה

ד 
ה

 כיסא אוכל לתינוק מצב 
_____________________________________________)07-08ח(מעולה 70 ש"ח 052-6140800

 אופניים ילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(כחדשים 052-6140800

 למכירה כסא תינוק לרכב 
כמעט חדש 120 ש"ח בר"ג 

_____________________________________________)07-08ח(050-5967114

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)07-08ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)07-08ח(נייד: 054-8446728

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)07-08ח(054-8446728

 joie מציאה! טיולון חדש 
ב- 400 שקלים כל הקודם 

_____________________________________________)07-08ח(זוכה 055-6743613

 טרמפיסט + כסא 
בשימוש חצי שנה כמו חדש 

_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח 055-6743613

 בהזדמנות סלקל נדנדה 
במצב מצוין במחיר 140 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח()ב"ב( טל': 054-8485026

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000, כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

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

_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 חיסול סלון הכלות ניסגר, 
תכולה 200 שמלות, בודד רק 

_____________________________________________)07-10ל(1,000 ש"ח 052-6011753

 03-5792841

מנקים חורף

רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה

10-99
אלפי פריטים

&

&10

”אצל בתיה“

 ב - 

 כל בגד

 במציאה!!! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 

ארונית ושידה תואמת, צבע 
דובדבן 280 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-8420684

 מדף סנדויץ אדום 30*30 
צבע דובדבן קוניאק 50 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בב"ב 052-7600336

 שולחן לילדים גדולים 
כחדש ממש עבודת נגר בצבע 

טורקיז + 4 כסאות ב- 300 
__________________________________________________________________________________________)08-09ח(בני ברק 052-7156976

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח 054-5705546

 ארון בגדים 2 דלתות + 
מגירות + כוורת יפיפה 350 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 050-4170185

 ארון 5 דלתות מצב מעולה 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח 054-2180197

 מיטה מצב מעולה מיטה 
כפולה 2*1.6 כולל מזרון 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 054-2180197

 למכירה מיטת איי ריזר 
חזקה 500 ש"ח מצב מצוין 

_____________________________________________)08-09ח(טל': 052-7681438

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)08-09ח(190 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)08-09ח(190 ש"ח 054-5656194

 למכירה ארונות מטבח + 
_____________________________________________)08-09ח(שיש 500 ש"ח 054-8487627

 כיור לאמבטיה בצבע 
פרגמון 150 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-8487627

 שולחן, 6/8 כסאות 
לסלון בשימוש כמה חודשים, 
אפשרות לכסאות או שולחן 

בלבד בהזדמנות
_____________________________________________)07-10ח(052-4227714

 ספריה מהממת, סנדוויץ, 
2.40 + ויטרינה, חום בהיר, 4 

_____________________________________________)07-10(אלף, גמיש 050-8730232

 עגלת טיולון במצב מצויין 
_____________________________________________)08-09ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 למבינות! עגלת "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(פשוט לחטוף 050-4187088

 למכירה לול עץ כחדש + 
מזרון 300 ש"ח טל':

_____________________________________________)08-09ח(054-8401217

 כחדש!! משטח החתלה 
לשידה מהמם עם סרטים רק 

_____________________________________________)08-09ח(70 ש"ח 058-4843223

 חדש!! נעלים צבע כחול 
מוקסין מנקסט מושלמות 

מידה 21.5 עם סקוטצ' רק 45 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 058-4843223

 למכירה מזרן תינוק 
אורטופדי מצב מצויין 150 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 054-5656194

 משאבה חשמלית של 
חברת מדלה כחדשה הייתה 

בשימוש מועט 200 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(פלאפון 052-3466398

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 220 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 052-5737813

 אמבטיה לתינוק צבע לבן 
_____________________________________________)07-08ח(45 ש"ח 053-3155415

 שידת החתלה, שמנת, 
6 מגירות, 700 ש"ח גמיש 

050-8730232)07-10(_____________________________________________

 פלאפון C2 כשר אורגינל 
70 ש"ח נא להתקשר לפלא': 

_____________________________________________)08-09ח(053-6727062

 למכירה פלאפון גלאקסי 
יאנג לא כשר רק 100 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(055-6887495 050-4171492

 מציאה! פלאפון טאצ' 
סמסונג במצב מעולה 60 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4110991

 נוקיה 105 מכשיר טוב 
חדש ב- 130 שקל )לא כשר( 

_____________________________________________)08-09ח(050-8776286

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין )בני ברק( 280 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בלבד 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 ארון ספרים מפואר סגנון 
עתיק 1.7 מטר 500 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7128429

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טבו 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח 054-5705546

 שידות בצבע לבן 2 
מגירות 40 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(055-6788952

 ספה 3 מושבים יפה 150 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 055-6788952

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-3463482

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
ומסיבי 70*140 )בני ברק( 200 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן עץ עגול בהזדמנות 
קוטר 70 ס"מ גובה 66 ס"מ 

_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מזנון זכוכית 3 קומות 
למטה ארון בר"ג 500 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(050-5967114

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין 150 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)09-10ח(050-5967114

 ספפה לנוער מצוינת 
_____________________________________________)09-10ח(ונפתחת 400 052-7653954

 כורסאת ריקליינר 
נפתחת מעולה 500

_____________________________________________)09-10ח(052-7653954

 מתלה לבגדים ממתכת 
ופלסטיק על גלגלים ב- 50 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-8454536

 למכירה כסא ישיבה עם 
גלגלים וידיות 140 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 כיסא גלגלים 250 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(בבני ברק 054-8463975

 2 כיסאות מטבח כחדשות 
מתכת מנומר עם משוב מעץ 

180 ש"ח פלאפון
_____________________________________________)09-10ח(052-3466398

 מיטה מתקפלת 100 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 שולחן מתקפל 80 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 למכירה מיטת נוער מצב 
נפתחת מעולה צבע שמנת + 

פלסטיק 200 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-6140800

 שידה פוקסי שמנת, 120 
רוחב, גובה 80, 8 מגירות, 

מצב חדש 500 ש"ח
_____________________________________________)07-10ח(054-3584040

 ארגונית מקורית בייבי 
גוגר' לעגלות בצבע שחור 

כחדש 120 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון צבע חום 2 מצבים בב"ב 

_____________________________________________)09-10ח(400 ש"ח 054-8476805

 שידת החתלה יפה מאוד 
_____________________________________________)09-10ח(ב- 500 ש"ח 052-7655838

 משאבת חלב חדשה! 
_____________________________________________)09-10ח(דו"צ 200 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
בייבי גוגר' 200 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(058-3245685

 משאבה ידנית 100 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(אוונט 058-345685

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה 200 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(058-3245685

 מתאמים לבוגבו סלקל 
_____________________________________________)09-10ח(100 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
פגפרקו 200 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(058-3245685

 מובייל לתינוק מהמם! 
_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח 058-3245685

 למכירה כסא תינוק לרכב 
כמעט חדש 120 ש"ח בר"ג 

_____________________________________________)09-10ח(050-5967114

 מזרן לעגלה של מזרונית 
צבע שחור קרם 30 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 220 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-5737813

 משחק צורות של פישר 
פרייס 30 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 עריסה כמו עגלה חדשה 
מהממת 100 ש"ח נייד

_____________________________________________)09-10ח(052-7150021

 עגלת בוגבו קמיליאן 
צבע גינס שכיבה טיולון וכיסוי 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח 050-4633264

 עגלות תינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 תלת אופניים לתינוק 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 למכירה טיולון תאומים 
במצב מעולה 400 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)07-08ח(052-6431557

 כרטיס 32 גיגה, SD עם 
ספרי קודש 49 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(058-3263264

C2  מחודש תומך גולן 
פלאפון ורמי לוי 180 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167777

 למכירה נוקיה 230 צבע 
לבן 2 סימים ב- 250 שקל 

_____________________________________________)09-10ח(054-8027830

 נוקיה 105 מכשיר טוב 
חדש ב- 130 שקל )לא כשר( 

_____________________________________________)09-10ח(050-8776286

 טלפון אלחוטי באנגלית 
_____________________________________________)09-10ח(50 ש"ח 054-8463975

 2 כיסאות מטבח מתכת 
מנומרת עם מושב מעץ 

כחדשים 180 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-3466398

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח 052-5737813

 כורסאת יחיד עור צבע 
_____________________________________________)10-11ח(שחור 140 ש"ח 052-5737813

 שידה מצב מעולה 
40*102 260 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-2180197

 למכירה כסא ישיבה עם 
גלגלים וידיות 140 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)10-11ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)10-11ח(נייד: 054-8446728

 למבינות! עגלת "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(פשוט לחטוף! 050-4187088

 טיולון JOIE חדש באריזה 
_____________________________________________)10-11ח(400 ש"ח בב"ב 058-3249841

 מיטת תינוק מישכל 
צבע עץ כמו חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(050-4147688

 כסא אוכל מתקפל ב- 30 
ש"ח בלבד בב"ב

_____________________________________________)10-11ח(050-4158480

 אמבטיה לתינוק + מעמיד 
ב- 45 ש"ח בלבד בב"ב

_____________________________________________)10-11ח(050-4158480

 מעמיד לאמבטיה ב- 30 
ש"ח בלבד בב"ב

_____________________________________________)10-11ח(050-4158480

 עגלת תאומים 
ב- 320 ש"ח בלבד בב"ב 

_____________________________________________)10-11ח(050-4158480

 כסא לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(בלבד בב"ב 050-4158480

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)10-11ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 עגלת טיולון במצב מצויין 
_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 120 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

 למכירה כסא תינוק לרכב 
כמעט חדש 120 ש"ח בר"ג 

_____________________________________________)10-11ח(050-5967114

 עגלת תינוק אנגלזינה 
אמבטיה טיולון אפור 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-8475855

 לול עץ חזק ואיכותי כולל 
מזרן וגלגלים 350 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-6907470

 סלקל איכותי לרכב 99 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 050-6907470

 משאבת חלב ידנית 
לשבת של חברת "מדלה" 

כחדשה 100 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-3466398

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 100 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-5737813

 טיולון "ד"ר בייבי" מצב 
_____________________________________________)10-11ח(מצוין 300 ש"ח 052-7674267

 מיטת מעבר + מזרון ב- 
_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח 052-7655838

 טיולון במצב מצוין צבע 
סגול חברת ספיריט 200 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(גמיש 054-8464909

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)09-10ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)09-10ח(נייד: 054-8446728

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)09-10ח(054-8446728

 למבינות! עגלת "מימה 
קסרי" משולבת ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(פשוט לחטוף! 050-4187088

 מציאה! כסא בטיחות 
חדש לתינוק 120 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(058-3245685

 פלאפון אפטאק כחדש 
כולל מגן 180 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)10-11ח(052-7171012

 סים טוקמן כשר של רמי 
_____________________________________________)10-11ח(לוי ב- 50 ש"ח 052-7666666

 למכירה אפטק כשר 
בטרייה חדשה במחיר 150 

_____________________________________________)10-11ח(שקל 054-4872235 ירושלים

 למכירה טלפון נייד חדש 
בקופסה UP-TEC ב- 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-8404877

 בי קיו לייזר, מעט מאד 
בשימוש 1,200 ש"ח

_____________________________________________)10-11ל(050-4180440

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין )בני ברק( 280 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 4 עמודונים של ספריה + 
דלת זכוכית צבע חום וונגה כל 

עמודון 300 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-7188017

 שולחן מזכוכית עגול נמוך 
_____________________________________________)10-11ח(270 ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 
מתאים לסוכה 300 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-7126106

 פינת אוכל + 5 כסאות 
_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח 050-6245339

 מזנון + ספריה 400 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(050-6245339

 4 כסאות לבנים מעץ 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 050-6245339

 כסאות מעץ בצבע חום 
עתיקים 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)10-11ח(050-6245339

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 349 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(050-6907470

 שולחן סופרים מקצועי 
מתכוונן 250 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)10-11ח(054-8423645

 מציאה! כסא בטיחות 
חדש לתינוק 180 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 משאבת חלב חדשה! 
_____________________________________________)11-12ח(דו"צ 200 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
בייבי גוגר 200 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 משאבה ידנית 100 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(אוונט 058-3245685

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה 200 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 מתאמים לסלקל בוגבו 
_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
פגפרקו 200 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 מובייל לתינוק מהמם! 80 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת תינוק משולבת 
כחדשה 490 ש"
_____________________________________________)11-12ח( 050-9089110

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)11-12ח(רק 85 ש"ח 050-9089110

 עגלת ביבידולי סגולה 
אמבטיה + טיולון כחדשה 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 050-4133435

 מטרנה גולד שלב 1 400 
גרם חלב נוכרי 25 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(054-8491154

 לול עץ חזק ואיכותי כולל 
מזרן וגלגלים 300 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(050-6907470

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(גמיש 054-8464909

 מיטת תינוק טל כחדש 
+ מזרון עמינח לבן 450 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7144461

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)11-12ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

)_____________________________________________)11-12ח(נייד: 054-8446728

 מיטת תינוק טל כחדש 
+ מזרון עמינח לבן 450 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7144461

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)11-12ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)11-12ח(נייד: 054-8446728

 כסא אוכל תקין 250 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 טיולון ד"ר בייבי מצב מצוין 
ידית מתהפכת 300 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7674267

 סלקל לרכב/לבית בצבע 
אפור במחיר 80 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)11-12ח(טל': 054-8485026

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 100 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 הליכון לתינוקות + 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 לול פלסטיק במצב מצויין 
80/90 ס"מ + מזרן 150 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7655652 בני ברק

 עגלת תאומים במצב 
יוצא מן הכלל )בני ברק( 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מיטת תינוק + 
מזרון אורטופדי 180 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מיטת תינוק 
במצב טוב צבע עץ 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(053-3110986

 למכירה נוקיה 3310 דור 
3 כחדש ב- 250 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(054-8027830

C2  תומך גולן רמי לוי 
ופלאפון + אחריות 180 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7666666

 חוברות מרווה לצמא 
שנים ע"ד-ע"ח 90 לשנה

_____________________________________________)11-12ח(054-8406660 אחה"צ

 סטנד טלסקופי למיקרופון 
יציב וחזק ב- 70 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(בבני ברק 054-8431644

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 למכירה אורגנית מדלי 
דגם 300A מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 חליפת בגיר מידה 56 
_____________________________________________)11-12ח(כחול 200 ש"ח 058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 אופניים לילדים BMX ב- 
_____________________________________________)11-12ח(150 ש"ח 058-3245685

 כד לפרחים חדש שיבוץ 
אבני זכוכית 70 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 ספסל אחורי לרכב סטיישן 
כולל חגורות 500 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(050-4184747

 בהזדמנות!!! מעיל מגן 
אכותי לאופנוע/קטנוע כחדש 

_____________________________________________)11-12ח(400 052-2786557

 למכירה קרמיקה 80*80 
מבריק קרם פנינה 53 מ"ר 60 

ש"ח למ"ר פלא':
_____________________________________________)11-12ח(050-4171893

 תוכי דררה ביתי + כלוב 
גדול חדש + ציוד 400 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7154392

 כרית תמיכה לצוואר 
בטיסות ונסיעות חדשה 30 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח טל': 052-2727474

 רולר בליידב מידה 31-34 
עם אביזרי הגנה 150 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-5385013

 אופני ילדים 18 140 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(054-5385013 בני ברק

 משקפי שמש חברת 
"אופטיקנה" חדש אכותי ב- 

_____________________________________________)11-12ח(40 שקל 050-8776286

 שעון יד לנשים חדש 
אכותי ויוקרתי ב- 200 שקל 

_____________________________________________)11-12ח(050-8776286

 וילון צלון שלבים דמוי עץ 
יוקרתי 250*85 ס"מ 400 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(050-4102263

 למכירה טרבוקה סורית 
קטנה במצב מצוין 80 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(055-6783132

 מייצב ברק מולטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 אופני ילדים 50 שקל 
_____________________________________________)11-12ח(058-3290512

 אופניים חשמליות ללא 
בטריה תיקון קל 300 שקל 

_____________________________________________)11-12ח(050-7806788

 אופני 24 הילוכים 40 
_____________________________________________)11-12ח(שקל 054-3177932

 למכירה שטיח קטן + 
שואב אבק + פקס + מסך 

מחשב + מזוודה 70 ש"ח כל 
_____________________________________________)11-12ח(דבר 052-5737813

 קערת הגשה מרשימה 
מזכוכית 25 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(050-6907470

 מציאה! נעליים לגבר יפות 
מידה 40 210 שקל "פאקי - 

_____________________________________________)11-12ח(מישל" 054-8473272

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראלי ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מגזין כדור של חודש 
שבט תשע"ט ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מגזין מקיף של חודש 
שבט תשע"ט ב- 14 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 פאזל 1,000 חלקים של 
הכותל המערבי ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536



6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

ם
אי

קור
 1,000,000 

ם 
מילי

 10 
ל          וברכה

מז
 

03-6162228
יג’ באדר - יז’ באדר תשע”ט  09/03-13/03/2020

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

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל 03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 מברשת קרמית 
חשמלית מחליקה שיער, 
 Corioliss מעולה! חברת

חדש באריזה!! )נקנה ב- 300 
ש"ח(, 150 ש"ח גמיש בבני 

_____________________________________________)04-07ח(ברק 052-7335357

 תחפושות מתוקות 
אוברול כולל כובע כלב/נמר/

חתול לתינוק גיל שנה וחצי רק 
_____________________________________________)08-09ח(20 ש"ח 058-4843223

 תחפושת מהממת שפן 
עם גזר גדול לגיל 3/4 רק 20 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 058-4843223

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק קטן וכן מלח / רב 

חובל עם כובע לגיל 3 רק 15 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח כ"א 058-4843223

 למכירה קסדה סגורה 
שנפתחת במצב חדש 250 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח נייד 052-2432982

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה בפנים 

כחדש 160 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(058-3233170

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 שתי חבילות 

_____________________________________________)08-09ח(120 ש"ח 058-3233170

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

4 רק 15 ש"ח כ"א
_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 חדש בנילון! תחפושות 
משה רבינו ואברהם אבינו לגיל 

7-10 מהממות רק 40 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(כ"א 058-4843223

 תחפושת אביר מפוארת 
חדשה לגיל 8-9 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 תחפושת אוברול כלב / 
חתול לתינוק כולל כובע 20 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח כ"א 058-4843223

 תוכי דררה ביתי + כלוב 
גדול חדש + ציוד 400 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-7154392

 מציאה פסנתר אורגן אורך 
1.1 מטר רוחב 0.70 מטר 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 050-4116799

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)07-08ח(050-4157763

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 אופני הרים 26 אינץ 100 
_____________________________________________)07-08ח(שקל 054-6838654

 משחק קופסא מי מה 
היכן 30 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 מצלמה משוכללת 350 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח נייד 052-7150021

 נברשת לסלון נטיפים 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-7150021

 חליפת בגיר מידה 56 
_____________________________________________)09-10ח(כחול 200 ש"ח 058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(058-3245685

 אופניים לילדים BMX ב- 
_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח 058-3245685

 כיור לאמבטיה 40 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 שטיחים 70 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 קורקינט לילדים 80 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 אופני פעלולים 150 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 מראה ענקית 100 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(גמיש 054-4273857

 נברשת לסלון 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 סקט בורד 50 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 חוטי דיג 10 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 כיסא לאופנים 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 פלטות לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 אופנים לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(גמיש 054-4273857

 קשתות לרכב 80 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 כרית תמיכה לצוואר 
בטיסות ונסיעות חדשה 30 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה נברשת מפוארת 
חדשה באריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7656713

 נעלים מהממות חדשות 
כחולות מנקסט לתינוק מידה 

21.5 רק 45 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(058-4843223

 חדש בנילון!! תחפושות 
מהממות אברהם אבינו / 

משה רבינו לגיל 7-10 רק 40 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 058-4843223

 הליכון חשמלי פישר 
פרייס חדש באריזה 170 

_____________________________________________)07-08ח(במקום 250 053-3108157

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר מסע כבד של פרידי 
דביר ב- 36 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 מגזין כדור של חודש 
שבט תשע"ט ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר בעקבות אתהלך 
של אהרון מרגלית ב- 32 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 פאזל 1,000 חלקים של 
הכותל המערבי ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 למכירה פסנתר ב- 500 
ש"ח כל הקודם זוכה נעמי 

_____________________________________________)07-08ח(054-2013391

 למכירה תיבת דואר 
חדשה עם מפתחות 50 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-6431557

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח -054

_____________________________________________)09-10ח(8454536

 מגזין כדור של חודש 
שבט תשע"ט ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 פאזל 1,000 חלקים של 
הכותל המערבי ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 למסירה בחינם בב"ב 
מגפון ג'מס כחול 37 במצב 

_____________________________________________)09-10ח(מעולה 054-5342428

 אגרטל קרמיקה מלבני + 
פרחים 90 ש"ח 052-7600336 

_____________________________________________)09-10ח(בבני ברק

 חליפה לבנים 3 חלקים 
מידה 3 70 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336 בבני ברק

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
מצב מצויין בני ברק

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 למכירה שטיח חדר 80 
ש"ח + תנור חימום 70 ש"ח 

+ פלטת שבת 40 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 חליפה חדשה לחלוטין 
שחורה של קסטרו מידה 48 

_____________________________________________)09-10ח(199 ש"ח 058-3263264

 מציאה! מצלמה + 
מסרטה חברת SONY, איכות 

HD, חדשה ממש + נרתיק 
+ מטען + סוללה נוספת 500 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח נייד: 054-8464909

 מעיל עור שחור לגבר 
מידה 52 במצב מעולה רק 

_____________________________________________)09-10ח(350 ש"ח 052-2786557

 קסדה לקטנוע בהזדמנות 
)בני ברק( 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 סקייטים לילד/ה )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 וילון צלון שלבים דמוי עץ 
יוקרתי 150*85 ס"מ 400 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(050-4102263

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב 50 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(050-4102264

 נגן סולו בלוטוס הקלטה 
_____________________________________________)09-10ח(85 ש"ח 03-5797481

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 אופנים למבוגרים 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-4273857

 מחבת חשמלי 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 גקים לרכב 50 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(054-4273857

 למכירה כ- 300 שמלות 
כלה יפהפיות, גם לחרדים / 

אפשרות לבודדים, בזול
053-2827371)09-16(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות סורג 
בטן לחלון במידות שונות 

500 ש"ח אפשרות להתקנה 
_____________________________________________)09-10ח(052-7116853

 למכירה שטיח חדר 80 
ש"ח + תנור חימום 70 ש"ח 

+ פלטת שבת 40 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 אופני ילדים 18 140 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(054-5385013 בני ברק

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

_____________________________________________)08-09ח(054-5385013

 למכירה מטרנה צמחית, 
700 ג"ר במחיר מציאה 40 

_____________________________________________)11-14ח(ש"ח 052-7670009

 עגלת קניות חדשה )בני 
ברק( 25 ש"ח בלבד

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 2 זוגות מגפי גשם לילדות 
מידות 11 ו- 31 )בני ברק( 30 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד לזוג 054-7216671

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לילדים תוצרת 
ANGELS )בני ברק( 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 זקט' עור בצבע אדום 
תוצרת ZARA מידה S )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 חולצה לבן / אפור לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 עגלת קניות חזקה מבד 2 
_____________________________________________)10-11ח(גלגלים 20 ש"ח 050-4087927

 תיבה קישוטית לנרות 
שבת וחג חדש באריזה 100 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 050-4087927

 מפת יגר חדשה באריזה 
_____________________________________________)10-11ח(80 ש"ח 050-4087927

 ספסל אחורי לרכב סטיישן 
כולל חגורות 500 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4184747

 סקייטים לילד/ה )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
30*80 עובי 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 10*30 2 חבילות 

_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח 058-3233170

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(058-3233170

 2 זוגות נעלי לק כחול 
אלגנטי עקב 5-6 מידה 40-41 

חברת שפרס 150 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(03-5782467 052-7110779

 כרית תמיכה לצוואר 
בטיסות ונסיעות חדשה 30 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח טל': 052-2727474

 אופניים חשמליות 300 
שקל דרוש תיקון קל

_____________________________________________)10-11ח(050-7806788

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 120 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 עגלת קניות מברזל 4 
גלגלים 180 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)10-11ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 שולחן קטן נמוך 25 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(מפלסטיק 053-3155415

 תחפושות ספר תורה 
20 ש"ח משה רבנו 40 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 כספת גדולה 450 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(052-7126106

 סטנדר על רגלים 140 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-71261606

 גגון לרכב מתאים גם לגיפ 
_____________________________________________)10-11ח(רק 400 ש"ח 052-2786557

 תוכי דררה ביתי + כלוב 
גדול חדש + ציוד 400 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-7154392

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מצלמה כולל 
בטריה נטענת רק ב- 250 

ש"ח גמיש לפרטים
_____________________________________________)10-11ח(055-6703524

 נעלי אלדו מידה 42 
ספורט צבע כחול רק 200 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח לפרטים 055-6703524

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(050-6245339

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(050-6245339

 אורגן 500 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(050-6245539

 שידה 2 מגירות ומראה 
גדולה 100 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(054-8471351

 סט ספרי ברסלב 8 כרכים 
גודל סידור 40 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-8478897

 למכירה אורגנית מדלי 
דגם 300A מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-5737813

 שמלה חדשה לנערה 
צבע שמנת מידה 1 180 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-8497425

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 כיסא גלגלים 250 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(בבני ברק 054-8463975

 טלפון אלחוטי באנגלית 
_____________________________________________)10-11ח(50 ש"ח 054-8463975

 קסדה לקטנוע בהזדמנות 
)בני ברק( 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 נעליים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 חולצה לבנה לגבר תוצרת 
ארה"ב )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)10-11ח(054-7216671

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

למכירה/השכרה, חדשה 
_____________________________________________)01-04ש(ממש 054-6337121 

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

מחשב חדש
_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

 מזוודה )בני ברק( 80 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(בלבד 054-7216671

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)09-10ח(בבני ברק 054-8431644

 כריים 3 להבות חדש 
חשמלי או גז 200 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-2786557 בפתח תקוה 

 משקפי שמש חברת 
אופטיקנה חדש אכותי ב- 30 

_____________________________________________)09-10ח(שקל 050-8776286

 שעון יד לאישה חדש 
יוקרתי חברת גלרי ב- 150 

_____________________________________________)09-10ח(שקל 050-8776286

 פאה סינטטית חדשה 
חום גוונים 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)09-10ח(052-7679123

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח טל': 052-2727474

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)09-10ח(050-4157763

 תחפושת משה רבנו מידה 
_____________________________________________)09-10ח(4 20 ש"ח 052-7676856

 מעיל צמר שחור לנשים 
מידה 46 במצב מצוין 80 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 ילקוט לבנים צבע כחול 
ירוק במצב מצוין 40 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 משחק קופסא מליונר 
המצוות של פלדהיים 45 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בב"ב 052-7600336

 3 שמלות ערב, גיל 14, 
ורוד עתיק, צהוב ושחור תחרה 
_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח כ"א 054-8529353

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 25 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(058-3233170

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 150 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-5656194

 טרקטורון קטן לילדים 
מצב מצויין כולל סוללה 400 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 050-9577081

 תריס אלומיניום לבן 
1.30*1 300 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-7645405 בב"ב בערב

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)08-09ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(03-6199806 בערב

 מכונת כתיבה מכנית 
לאספנים שמורה מאוד 300 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 03-6199806 בערב

 אופני הרים 26 אינץ 100 
_____________________________________________)08-09ח(שקל 054-6838654

  אופניים חשמליות 150 
שקל וב- 300 שקל

_____________________________________________)08-09ח(053-3171324

 אופניים חשמליות 150 
שקל וב- 300 שקל

_____________________________________________)07-08ח(053-3171324

 אופניים ילדים 40 שקל 
_____________________________________________)07-08ח(053-3124207

 אוסף 560 אסימונים מכל 
השנים 500 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(050-4106788

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח טל': 052-2727474

 55 נרות שעוה קלועים 
קטנים צבעוני למסיבות וכד' 

_____________________________________________)07-08ח(170 058-3287846

 אוזניות קשת שחורות 
ללא שימוש כלל 60 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(058-3287846

 תיק לאופניים 25*35 ס"מ 
_____________________________________________)07-08ח(30 ש"ח 058-3287846

 בריכה גדולה קשיחה בב"ב 
_____________________________________________)07-08ח(400 ש"ח דוד 050-4145583
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(טובים" 03-5782180

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)07-10ש(052-4751951

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)11-18א(03-9094566 053-3197448

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 למעון בגבעתיים גננת/
סייעת למשרה מלאה/

חלקית, שכר גבוה! כולל חגים 
_____________________________________________)51-10ל(וארוחות 052-3838484

 למשרד בתחום הנדל"ן 
במגדלי בסר 4 בבני ברק 
דרושה פקידה אחראית, 

בעלת ראש גדול 
וכושר אדמיניסטרטיבי, 
התנהלות מול ספקים 

ולקוחות, ניהול אתר 
אינטרנט ופרסום של 

החברה, ניהול שוטף של 
המשרד, שליטה מצוינת 

 office, Word, :בתוכנות
 Excel, Powerpoint,
Outlook ועוד. שעות 
העבודה: משרה מלאה

9:00-17:00 כתובת 
לשליחת קו"ח: 

h0525355999@gmail.com)02-02(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 

לעבודה מהבית, לפרטים 
_____________________________________________)10-13א(058-3239723

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה

דרושות 
מטפלות

+טבחית  
*לרציניים  הכשרה במקום עד 
לקבלת תעודת מטפלת ע"י 

משרד העבודה

*למעון בפיקוח

למשרה 
מלאה 
מיידית

 דרושות סייעות גיל 
+25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב. 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)08-10ש(050-8938869

 לסופר חביב במרכז הארץ 
דרושים: קופאים/יות, סדרנים/

יות, קצבים/יות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר מעולים 

ותנאים סוציאליים רחבים
_____________________________________________)09-16א(054-3454571 054-7680455

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

xsos  דרושים מוכרים, 
סדרנים, למשמרות, שכר גבוה 

למתאימים, בונוסים ועמלות 
גבוהות, לפרטים:

_____________________________________________)07-10ש(053-3935840 או בחנות

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושה מטפלת 

למשרה מלאה. ניקול
_____________________________________________)07-10ל(050-7250631

 לחברה מצליחה 
דרושים/ות עובדים/

ות ל- 2-3 שעות ביום, 
אפשרות לעבודה מהבית 

_____________________________________________)05-10א(053-3173244

 לגן דתי בפ"ת דרושה 
מיידית, גננת לגילאי שנתיים 

וחצי, שעות 8:00-13:15
_____________________________________________)08-11ל(052-8530061 052-8226582

 דרושה מטפלת לפעוטון 
בק. אונו למשרה מלאה, 
תנאים טובים למתאימה

_____________________________________________)7-10ש(050-4102929

 דרושה מיידי עוזרת בית 
יסודית, אמינה, זריזה, קבועה 

+ המלצות חובה
054-8543214 בערב אחרי 

_____________________________________________)07-10א(20:30

 נשים וסמינריסטיות 
לעבודה בצהרונים בגני ילדים 
בב"ב, שכר משתלם, תנאים 

 etgarim18@gmail.com :טובים. מייל
טל: 077-4564100

_____________________________________________)08-11(פקס: 077-456-4101

 דרושים נהגים חרוצים 
ושרותיים לטווח ארוך עם רשיון 

C1, תנאים טובים
_____________________________________________)08-11ל(050-6563426

 התפנה מנהל אחזקת 
רשת מוסדות בנסיון מקיף כ- 

_____________________________________________)05-06ח(12 שנים 054-8437543

 דרוש נהג פנסיונר +רשיון 
למשאית לכמה שעות בודדות 

על אוטובוס זעיר באזור בני 
_____________________________________________)08-11(ברק 050-9894422

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה מטפלת לתינוקיה 

_____________________________________________)09-10(לפרטים: 052-7641817

 דרושה אישה ללינה אצל 
אישה מבוגרת עצמאית, ימים 

_____________________________________________)09-10(א-ה 050-5491222

 הנדסאית אדריכלות 
למשרד אדריכלות ועיצוב פנים 

בב"ב גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 עובד/ת אמין/ה מהבית 
לתפקיד הנה"ח, מזכירות 

וניתוב קריאת שירות גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מזכירה גרפיקאית לת"ת 
בירושלים גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מנה"ח לסביבה חרדית 
בת"א, 12,000 ש"ח גלאט 

www.glatjobs.co.il ג'ובס
073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מנהלת משרד לארגון 
בבני ברק, ניהול יומנים, מענה 

טלפוני וכו'. גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 מנהל/ת אירועי הפרשת 
חלה באזור המרכז, בסיס 

+ בונוסים עד 20,000 ש"ח 
גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-7055666)09-09(_____________________________________________

 סוכן/ת שטח + רכב 
צמוד, שכר 15,000 - 20,000 

ש"ח גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)09-09(_____________________________________________

 גננת מקצועית וחמה לגן 
חובה בכ"ס, למיידי! לפרטים: 

_____________________________________________)09-10ל(052-3020663

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 

ומסורים למשמרות בוקר / 
_____________________________________________)09-12א(ערב 052-6607070

 למעונות וגנים בצפון 
ת"א דרושות סייעות 

ומטפלות, משרה חלקית/
מלאה, תנאים טובים 

למתאימות
_____________________________________________)09-12א(054-7708715

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח, שכר גבוה, תנאים 
_____________________________________________)09-20א(מצויינים 052-4774135

 עובד למחסן בגדים 
לגהוץ ועבודות מחסן, 

בין השעות 9:00-13:00, 
תנאים טובים!
_____________________________________________)09-10ל(054-5652753

 באזור ק.הרצוג ב"ב 
דרושה סייעת לגן, 

גילאי שנתיים וחצי - 3, 
אחראית, מסורה, אוהבת, 
7:30-16:00, שכר נאה! 

_____________________________________________)9-12ש(050-4146721 בערב

 א/נשים לעבודה בשעות 
גמישות, אפשרות כהכנסה 

נוספת, לתאום פגישה
_____________________________________________)09-12ל(053-3163814

 למעון בגבעתיים, מיידי, 
גננת או סייעת למשרה מלאה, 
שכר גבוה כולל תשלום חגים 

_____________________________________________)09-12(וארוחות 052-3838484

 לפנימייה חרדית לבנות 
בפ"ת דרושה טבחית 

מקצועית ומסורה להכנת 
ארוחת ערב בשעות אחה"צ, 

_____________________________________________)09-10ל(לפרטים: 054-8401241

 קופאים/ות, סדרנים/
ות עובדים כלליים מגיל 17.5 
לעבודה בבני ברק והסביבה 

050-8557084)09-20(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)08-11(_____________________________________________

 ברמת גן תופרת במכונה 
תעשייתית + חוט ומחט, 

_____________________________________________)08-11(שעות גמישות 03-5797279

 למשרד רואי חשבון 
בתל אביב, משרד בקרבת 

מרכז עזריאלי בו יש גם צוות 
מהמיגזר החרדי דרוש/ה רואה 

חשבון/מתמחה לתפקיד 
מאתגר, נדרש: למידה מהירה, 
השתלבות בעבודת צוות יחד 

עם יכולת עבודה עצמאית 
ושליטה באקסל. קורות חיים 
לפקס: 03-760-4646 מייל: 

liat@frcpa.co.il)09-12(_____________________________________________

 מזכירה מוכשרת לעבודה 
מהבית. גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-7055666)09-09(_____________________________________________

 דרושה עובדת במרכז 
ירושלים לחנות סידקית, גלאים 

_____________________________________________)07-10ל(+40 054-8418969

 למשרד רואי חשבון 
במרכז תל אביב, משרד 

בקרבת מרכז עזריאלי בו יש 
גם צוות מהמיגזר החרדי, 

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות 
)בעל תעודת חשב/ת שכר( 
מנוסה ועצמאי. יחסי אנוש 

טובים, יכולת עבודה בצוות, 
משרה מאתגרת עם אפשרויות 

לקידום. קורות חיים לפקס: 
03-760-4646 מייל:
liat@frcpa.co.il)09-12(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת למכירות, 
הזמנות ושרות לקוחות + 
נסיון. העבודה בפ"ת, שכר 
נאה ואופציה לקידום קו"ח 

gadhamburger@gmail.com 10-13ל(למייל(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
לגיל הרך, שכר הולם! הפסקה 

שעתיים בתשלום.
_____________________________________________)10-21ש(054-8471166 058-4012013

 עוזר מחסנאי עם 
אופניים רגילות או 

חשמליות + שליחויות 
באזור ב"ב והסביבה, 

בשעות הבוקר 
המוקדמות 

_____________________________________________)10-11ש(052-6364614

 לרואה חשבון בגבעת 
שמואל מנהלת חשבונות 

מנוסה, משרה גמישה, קו"ח 
shimoncpa@012.net.il 10-11ל(למייל(_____________________________________________

 דרושים מפיצים מכל 
הארץ לירק מהדרין ללא 

ריסוס הידרופוני
_____________________________________________)10-13ש(052-8708776

ביקוש 
עבודה

 מעוניין לנהוג לבעלי 
שלילת רישיון וכדומה ללא 
_____________________________________________)07-08ח(עבודה פיזית 054-6580174

 תופרת מנוסה מחפשת 
עבודה באזור בני ברק

_____________________________________________)07-08ח(054-8440338

 מנהלת חשבונות, ידע 
באופיס, חשבשבת, אקסל, 

_____________________________________________)05-06ח(באזור ב"ב 058-3246817

 אדם רציני אחראי ונאמן 
בעל נסיון + המלצות, מעוניין 

לטפל בקשישים
_____________________________________________)05-08ח(055-5527391

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)06-07ח(054-8421756

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מחפש עבודה 
בירושלים: בעל נסיון 
בהכנת ארוחת בוקר 

_____________________________________________)10-17ל(בישיבות 055-2544827

קו עיתונות דתית / 8264730 / 

לשוק סיטונאי בירושלים דרוש/ה

052-8522495

נהג/ת חלוקה
רשיון ג' / 4 טון

מעל שנה רשיון 
לשעות הבוקר המוקדמות. מיידי!

לפרטים:
גנים באלעד: 050-4167755
בי"ס באלעד: 054-8466536

גנים ומעון בבאר יעקב : 052-3360300

לרשת הארצית "פרח" לחינוך מיוחד
 דרושות סייעות
לעבודה עם ילדים 

בעלי צרכים מיוחדים 
באלעד ובבאר יעקב

הבית לילד המיוחד מבית ארחות חינוך

לצמוח במקום טוב
פר ח

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי מטבח, עדיפות 
לרשיון נהיגה, להתקשר 

_____________________________________________)11-14ש(10:00-15:00 03-6714809

 למעון חב"ד ברמת גן 
דרושות גננות וסייעות, 

תנאים טובים
054-9770395
_____________________________________________)11-14ש(054-4841770

 דרוש מדריך/מדריכה 
לבחור ובחורה מוגבלים, ודרוש 

עו"ד + עובדת סוציאלית 
_____________________________________________)11-12ל(052-5665839

 למסעדה, דרוש עובד 
מיומן להכנת פיצה, פלאפל 
ועבודות מטבח בכפר חב"ד 
למשמרת אחה"צ, לפרטים: 

052-2549947)11-12(_____________________________________________

 מנהלת חשבונות 
מוכשרת ומיומנת מאד 

פנויה למשרה חלקית למשך 
_____________________________________________)05-06ח(חודשיים 050-4139096

 אלמן חרדי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)11-12ח(לפי שעה 054-7938941

 מנוסה בניקיון דירות ינקה 
ביסודיות ויכשיר את דירתכם 

_____________________________________________)11-12ח(לחג הפסח 052-6992033

 גלילי טפט לקיר מהממים 
חדשים 70 ש"ח כ"א

_____________________________________________)07-08ח(052-7125823

 ג'קט חדש של חברת קווין 
קליין מידה L ב- 380 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(פלאפון 052-3466398

 מעיל חדש לאישה חברת 
נאוטיקה מידה L בצבע לבן 

יפיפה 420 ש"ח פלאפון
_____________________________________________)07-08ח(052-3466398

 אופניים ילדים 40 שקל 
_____________________________________________)08-09ח(053-3124207

 מדיח כלים במצב טוב 
_____________________________________________)08-09ח(350 ש"ח 054-8487627

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב 80 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4102264

 וילון צלון שלבים דמוי עץ 
יוקרתי 150*85 ס"מ 400 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4102263

 למכירה אופנים הילוכים 
גלגל 26 200 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(050-4169800

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
מצב מצויין בני ברק

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 הליכון חשמלי פישר 
פרייס חדש באריזה 170 

_____________________________________________)07-08ח(במקום 250 053-3108157

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר מסע כבד של פרידי 
דביר ב- 36 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 מגזין כדור של חודש 
שבט תשע"ט ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 הספר בעקבות אתהלך 
של אהרון מרגלית ב- 32 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 פאזל 1,000 חלקים של 
הכותל המערבי ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 למכירה פסנתר ב- 500 
ש"ח כל הקודם זוכה נעמי 

_____________________________________________)07-08ח(054-2013391

 למכירה תיבת דואר 
חדשה עם מפתחות 50 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-6431557

 למכירה שטיח חדר 80 
ש"ח + תנור חימום 70 ש"ח 

+ פלטת שבת 40 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 אופני ילדים 18 140 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(054-5385013 בני ברק

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

_____________________________________________)08-09ח(054-5385013
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