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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

כט’ באב -א’ באלול תש”פ
19/08-21/08/2020  

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,500,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 

ברמה גבוהה, 1,850,000 
ש"ח. בלעדי ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

משותף 2,250,000 גמיש 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ברימון, 120 מ"ר נטו,  
קומה 1.5 )לא אחרונה(,  

מתאים גם לחלוקה 
1,750,000 ש"ח, בלעדי 

ש. מאירוביץ בע''מ
054-6506501
03-5797756)17-17(_____________________________________________

 איזור ברטנורה, 100 
מ"ר, ק"ק +אופציה 

להרחבה של 30 מ"ר  
2,200,000 ש"ח, תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23
054-6506501)18-18(_____________________________________________

 במנחם/בן גוריון 4 
חד', ק"ד ואחרונה+ 

מעלית  )שכנים דתיים(, 
מסודרת, בניין שמור , 

1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)21-21(_____________________________________________

אלעד

 בהזדמנות!! ברמת 
אלחנן ,ק"ב, חזית עם 

מעלית, 150 מ"ר במפלס 
אחד, 110 מ"ר בנוי 

ומשופץ + 40 מ"ר שלד 
בנוי. 2,520,000 ש"ח

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 

054-6506501
050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! באזור 
רחוב אברהם בן דוד/

עוזיאל דירת 5.5 חדרים, 
קומה א', 120 מ"ר 

בהזדמנות!!! 3 כיווני 
אוויר, 2,300,000 גמיש 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 שדרות כפר עציון 
דירת 3 חדרים + 2 

יחידות 120 מ"ר ק"ק 1 
מתוך 4 דירות 2,500,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)25-25(_____________________________________________

 קרית הרצוג, דופלקס 
5 חד', משופצת ברמה 

גבוהה, מרווחת, ענקית, 
200 מ"ר, ק"ד + מעלית, 

2,350,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)26-26(_____________________________________________

 בעזרא דופלקס 
140 מ"ר, ק"ג + אופ' 
להרחבה של 80 מ"ר, 
2,600,000 בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

054-6506501)26-26(_____________________________________________

באר שבע

4-4.5 חדרים

 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 

תיווך ש. מאירוביץ בע''מ 
054-6506501
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בזכרון מאיר 
באזור דסלר, 3.5 חד', 

ק"ג )ללא מעלית( ומעליה 
חדר + גג פתוח עם נוף 

פתוח + אופ' להרחבה + 
חניה, 2,100,000 ש"ח 
גמיש ש.מאירוביץ הרב 

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

+5 חדרים 

+5 חדרים
 בלעדי!!! באלוף 

שמחוני, 3.5 חד' גדולים, 
87 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 

חזית + היתר לבניה של 
35 מ"ר, 2,150,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב ליהודה 
הנשיא, 4 חד', ק"ב, 
עורפית, משופצת, 

אפש' לבניית יח"ד בק"ק 
2,100,000 גמיש. תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
054-6506501)28-28(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מציאה!! בקרית 
הרצוג בגני הזית, 5 
חדרים, קומה 4 + 

מעלית, בניין חדש, 
1,800,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 למכירה דירה 160 
מ"ר, מתאימה לפיצול ל- 
2 דירות, במרכז בני ברק, 

2,800,000 ש"ח טלפון 
052-7962228)30-37(_____________________________________________

 ברמת אלחנן באשל 
אברהם דירת 5 חדרים, 

קומה ב', 126 מ"ר + 
יחידה, 3 כיווני אוויר, 
משופצת לחלוטין!! 

2,800,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)30-30(_____________________________________________

 ביהשוע/יגאל דירה 
יפה וגדולה, 3 חדרים 

גדולים )בקלות 4 חדרים(, 
3 כ"א, קומה ב', בבניין 

בוטיק, קומה אחרונה )גג 
רעפים( + אופציה על 
הגג, 2,070,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 6 חד', מפוארת, מושקעת 
מאד + יח' דיור, רק ב- 

2,100,000 ש"ח טאבו משותף 
_____________________________________________)33-36ש(053-3110212

 מציאה! 4 חד' מפוארת, 
מושקעת מאד, רק ב- 

1,100,000 ש"ח טאבו משותף 
_____________________________________________)33-36ש(053-3110212

 ברחוב בית הילל, 
קומה ג', 4 כ"א, 110 

מ"ר + גג 60 מ"ר 
+ אפשרות לחלוקה 

ולמעלית, 2,750,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
 03-5797756)31-31(_____________________________________________

 באימרי ברוך, 6 
חדרים, קומה ג' עם 

מעלית, 130 מ"ר, 
חזית, 3 כ"א, משופצת, 
2,700,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)31-31(_____________________________________________

 באברבנאל, בטאבו 
משותף, 5 חד', 110 

מ"ר, ק"ד, ללא מעלית, 
משופצת, 1,280,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23

054-6506501)31-31(_____________________________________________

 בבירנבויים, 4 חד' + 
סוכה + מעלית + חניה 

פרטית בטאבו + אופציה 
להרחבה, מרווחת, 

עורפית, שמורה, כחדשה 
_____________________________________________)31-34ל(052-7661037

 מציאה בלוחמים!!! 
4 חד', ק"א, חדשה, 

מרפסת שמש, סוכה, 
מיידית, 1,930,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)31-31(_____________________________________________

, חדשה, בגני   5 חדרים
', חזית,  הזית קרית הרצוג, ק4

שמורה ומושקעת
052-8197890)32-35(_____________________________________________

בני ברק

3-3.5 חדרים

 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 בניינים צמודים 
לדירה. בלעדי תיווך 

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

03-5797756)33-33(_____________________________________________

 בקושניר, יפיפיה, 4 חד' 
+ מרפסת + אופציה, 3 כ"א, 

_____________________________________________)33-34ל(ק"ג, לל"ת 052-7161774

בית שמש 

 למכירה בתלמוד 3 חדרים, 
קרקע + מחסן, משופצת, 
מחיר 620,000 יעל פנחס 
_____________________________________________)34-34(הומילי נכסים 055-661636

+5 חדרים
 במתחרד בהרצל 5 חד', 
ק"א, מסודרת, מושקעת, 
ומיקום אטרקטיבי -052

_____________________________________________)33-33(2604463 מרכז מידע לנדל"ן

 במשולם ראט, ק"א, 
מחולקת ל- 3, אופציית 

שכירות 8,000, רק 
1,795,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בזבוטינסקי-השומר!! 
מחולקת ל- 2, משופצת 

מהיסוד, 68 מ"ר, 
אופציה, 1,265,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)34-34(_____________________________________________

 מציאה!!! בבלעדיות, 
פנטהאוז 4 חד', משופץ. בדב 
גרונר, 3 כיווני אוויר + חניה, 
גג, וסוכה מוצמד בטאבו, 
מעלית "פנחס נכסים"

055-6789653)34-34(_____________________________________________

 הזדמנות בסלנט!!! 
דירת גן 3 חד', 65 מ"ר 

+ חצר 28 מ"ר )אופציה 
לחדר(, 1,520,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באזור אלישע 
פנטהאוס 210 מ"ר + 

מרפסת גג 200 מ"ר, מחולק 
ל- 2 דירות של 5 חד', חדשה, 
מושקעת, ק"ד + מעלית + 
_____________________________________________)34-34(חניה א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי דופלקס ליד דוב 
הוז, פ"כ, כל קומה 60 מטר 
+ מעלית + חנייה בטאבו, 

חזית, 1,700,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי דופלקס מפואר 
בקרית הרצוג, 200 מטר + 
מעלית, 2,250,000 תיווך 
_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 א.הרי גולן, דופלקס 
6 חד', ק"ג, כ- 170 

מ"ר, מ.שמש + חניה 
+ א.להרחבה 60 מ"ר, 

1,920,000 בלעדי 
"משגב לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 5 חד' + יחידה 

מושכרת, חדשה ומושקעת, 
180 מ"ר, חזית, ק"ג, 

2,590,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)34-34(פנחסי 03-5799308

 בלעדי באזור זכרון מאיר, 
דופלקס 5 חד' + מרפסת, 

160 מ"ר, משופצת כחדשה, 
ק"ג, חזית, ניתנת לחלוקה, 
2,590,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 באזור מתתיהו דופלקס 
6.5 חד', 200 מ"ר, משופצת, 
ק"ג, חזית, 2,800,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)34-34(פנחסי 03-5799308

 בדב גרונר דופלקס 4 
חד', 120 מ"ר, ק"ג, חניה 
ומחסן, 1,695,000 נדל"ן 

_____________________________________________)34-34(הקריה 050-3000121

 לחטוף! בעזרא, פרויקט 
חדש, 5 חדרים, 135 מ"ר, 
 2,000,000 כניסה 3 שנים, 
_____________________________________________)34-34(ש"ח תיווך 054-3050561

 שדרות וינזיץ, 5 
חדרים, קומה ג' עם 

מעלית, 115 מ"ר, 
משופצת ברמה גבוהה, 
2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בגבעת רוקח, 5 
חד' במפלס אחד, 210 מ"ר, 
ק"א + מעלית + חניה, 3 

כ"א + מ.שמש + 6 מחסנים 
מושכרים )אפשר ללא 

מחסנים(, משופצת, חדשה א. 
_____________________________________________)34-34(פנחסי 03-5799308

 5.5 ,  באזור בעלי מלאכה
חד', 120 מ"ר, ק"א, חזית + 
סוכה גדולה, 2,250,000 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(א. פנחסי 03-5799308

 5 ,  באזור בעלי מלאכה
חד', 130 מ"ר, ק"ב + מעלית 
+ חניה + א. להרחבה, גדולה, 
חזית, מרפסת סוכה גדולה, 
משופצת, חדשה, 2,500,000 
_____________________________________________)34-34(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

, 90 מ"ר, 4.5   באברמסקי
חד', משופצת, ק"א, סוכה, 

_____________________________________________)34-35(מעלית 050-2402654

 הזדמנות פז! בירמיהו 
4 חדרים, 110 מ"ר, מרווחת 
מאוד, חזית, 6 דיירים הראשון 

_____________________________________________)34-34(בתיווך 054-3050561

 מציאה!!! בבלעדיות 
בברוט המכבים, 4 חד', קומת 

קרקע + חצר 20 מטר, 
משופץ, 1,390,000 "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 אשל אברהם כהנמן, 
בטאבו משותף, 4 חדרים, 
90 מ"ר, חזית, משופצת 
ברמה, 1,620,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 בני ברק 

054-6506501)34-34(_____________________________________________

 מציאה בלוחמים!!! 
4 חד', ק"א, חדשה, 

מרפסת שמש, סוכה, 
מיידית, 1,930,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)34-34(_____________________________________________

 4 ח', 80 מטר, בפ"כ, בניין 
, חזית + מעלית  חרדי, קומה 3

+ חנייה, 1,750,000 תיווך 
_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 לרציניים!! א.חרל"פ 
כ- 4 חד', ק"א, כ- 90 

מ"ר, שמורה + מ.סוכה, 
1,660,000 גמיש בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 קריית הרצוג כ- 4 חד', 
74 מ"ר, ק"א, משופצת, 

ח' + א.שכנים כ- 67 
מ"ר, 1,470,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)34-34(_____________________________________________

באזור רח' הרצוג   בלעדי! 
1001 מ"ר, מחולקת ל-  4
, מושכרות ב-  505 ו- 50 2
6,600 ש"ח, משופצות, ק"א, 
חזית, 3 כ"א, ניתן גם לקנות 
כדירה אחת, 1,850,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 באזור בלז 4.5 חד', 
95 מ"ר, משופצת, ק"ב, 

2,070,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 3.5 
חד', מרפסת גדולה + יח"ד + 
הכנה ליחידה נוספת "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות ביהודה הנשיא, 
3 חד', 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2 כ"א, משופצת ומרווחת, 

אופ' להרחבה, 1,570,000 ד.ג. 
_____________________________________________)34-34(תיווך 050-4122744

 בבורוכוב 3.5 חדרים, 70 
מ"ר, ק"א, סוכה, מעלית, 
ממ"ד וחניה, מחיר סגירה 

1,510,000 ד.ג. תיווך
050-4122744)34-34(_____________________________________________

 במינץ חתם סופר, 
3 חד', 75 מ"ר, קומה 

ד', מעלית, מסודרת 
ומאווררת, 1,290,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)34-34(בני ברק 054-6506501

 אשל אברהם 
כהנמן, טאבו משותף, 
3.5 חדרים, קומה ב', 

משופצת ברמה גבוהה, 
1,250,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)34-34(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בחידא, 
קומה א', 70 מטר + סוכה, 
1,380,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ה' כ- 3.5 
חד', כ- 95 מ"ר, קומה 

ב', 3 כ"א + מ.שמש + 
א.להרחבה, 1,690,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 לסגור!! א.השניים 3.5 
חד', ק"א, כ- 78 מ"ר + 
ממ"ד + סוכה + מעלית 
+ ח.בטאבו, 1,510,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.המכבים 3 חד', 
ק"ג, כ- 58 מ"ר, 3 כ"א, 

א.להרחבה 45 מ"ר, 
ש.בנו + כ- 110 בג.בטון, 

משופצת, 1,250,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.הצבי 3 חד', כ- 67 
מ"ר, קומה ב', כ- 40 

א.להרחבה, 1,310,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.טרומפלדור 3 חד', 
ק"ג, כ- 67 מ"ר, מרפסת, 

משופצת + א.ברעפים, 
1,360,000 גמיש "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
בוינברג, 3 חד' + מרפסות, 

70 מ"ר + א. להרחבה, ק"א, 
חזית, משופצת, בניין מטופח, 
1,620,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד', 
ק"א, 75 מ"ר, חזית, 3 
כ"א, 1,580,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בשניים 3 חד', כ- 70 
מ"ר, ק"ב ואחרונה 

)מדרגות לגג(, 1,395,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 
חד', כ- 70 מ"ר, ק"א, 

להיכנס לגור, 1,320,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בביאליק דופלקס 
4 חד', 120 מ"ר, ק"ג, 

חניה, מעלית, 1,695,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 מציאה בהמכבים, 
דופלקס, 55 מ"ר כל קומה, 
ביחד 110 מ"ר + אופציה, 
, יחידה אחת  מחולק ל- 2
, ק"ג,  מושכרת ב- 3,500

משופצות + מרפסת, ק"ג, 
ללא תיווך, 1,740,000

052-7113508)34-34(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ג + מעלית, חזית, 

משופצת, חדשה, 3 כ"א, 
1,980,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 באזור העיריה בבניין 
חדש, 4.5 חד', 113 מ"ר, ק"ג 
+ מעלית + חניה, 3 כ"א, 
מושקעת + מ. שמש א. 

_____________________________________________)34-34(פנחסי 03-5799308

 באביעד, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, ק"ג, גדולה 

מאוד, 1,650,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות 
3 חד' בטאבו משותף, 
ק"א, חזית, משופצת, 

1,075,000 ש"ח כל 
דירה, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)30-30(_____________________________________________

 באברבנאל, בטאבו 
משותף, דירת 3 חדרים, 

קומה 3, ללא מעלית, 
משופצת, 950,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501)31-31(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, ק"א, 3 
חד', 70 מ"ר, משופצת 
מהיסוד + 3 מרפסות + 

אופציה, 1,250,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-30(לל"ת 052-3015848

 בהרב קוק השקט, 3 
חד' גדולים, חזית, ק"א 

+ מעלית, משופצת, 
בניין חדיש, מתאים גם 
למבוגרים, 1,800,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
054-6506501)28-28(_____________________________________________

 בפרל/מינץ 2.5 
חד'גדולים, חזית, ק"ג, 

גג בטון, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג, 

1,420,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 054-6506501
050-5308742)29-29(_____________________________________________

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,500,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 בבלוי/שטרסר 3 
חדרים + חדר עבודה/
לימוד, ק"ק עם חצר 

צמודה לדירה )לא 
בטאבו(, 1,800,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 באחיה השילוני/
מנחם, 3.5 חדרים, 

משופצים ומרווחים, 
קומה א', מעלית, 

ואופציה לחדר נוסף, 
1,790,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

054-65065601)28-28(_____________________________________________

 בהזדמנות ברבי 
עקיבא באיזור דובק 

בבניין חדיש עם מעלית 
וחניה, קומה ב', עורפית, 

מטבח גדול וסוכה, 
1,600,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
054-6506501)28-28(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)05-05(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 



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
 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 ג' 

בשעה 10:00. 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 או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

כט’ באב - א’ באלול תש”פ  19/08-21/08/2020

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

בני ברק 

 להשכרה! דירה בת 
3.5 חד', ברחוב רימון 26, 

מרוהטת, מחיר 3,600 
_____________________________________________)17-36(ש"ח. 052-2224730

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

ביקוש 
דירות

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

2-2.5 חדרים

 בשיכון ה', 5/6 חדרים, 
מיידי, מסודרת, לל"ת

_____________________________________________)28-33ל(058-3214789

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

השקעות

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

הנדל''ן הדיגטלי שמשתלט 
על ישראל והעולם!!! 

השקעה החל מ-23 אלף

הצעה עסקית 
חסרת תקדים!!!

0503537371
לפרטים נוספים-רונן

 3 חד', לאחר שיפוץ, 2 
מרפסות, מזגנים, 2 שירותים 

_____________________________________________)31-34ל(054-7871947

 חדשה, מפוארת, מרוהטת 
קומפלט, מרפסת סוכה, ק"ג, 
בבנימין אברהם, 2,800 ש"ח 

_____________________________________________)31-34ש(052-7691171

 באזור העיריה, יח"ד 
לזו"צ, ק"א, מרוהטת, ממוזגת, 

מוארת, מיידי, 2,300 ש"ח 
_____________________________________________)31-34ל(050-8752945 050-4129410

 דרושה דירה לקניה בב"ב 
בערך ב- 1,200,000 לא 

_____________________________________________)31-32ח(מתיווך 054-7938941

 מחפש דירה בבני ברק, 3 
חדרים, 70 מ"ר, עד 1,400,000 

_____________________________________________)31-32ח(054-5462606

 מעוניינים ב- 4 ברמת 
_____________________________________________)31-32ח(אלחנן לל"ת 054-8406660

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,550,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בשכ' בית וקנטרי, 5 
חד' 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 
_____________________________________________)46-46(בני ברק 054-6506501

גבעת שמואל

 בטבריה קרוב למנחם 
2.5 חד' גדולה ומסודרת, 

עורפית, קומה 2.5 
ואחרונה, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג 
)רעפים( 1,500,000 

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

050-5308742
054-6506501
03-5797756)20-20(_____________________________________________

 בבן זכאי/בלז, 2.5 
חד', ק"א חזית, משופצת 

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

 בבלוי, 2 חד', ק"ק 
חזית, משופצת, אופציה 

לחלוקה ל- 3 חד', 
1,350,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

טבריה

דופלקסים

+5 חדרים

קריית אתא

3-3.5 חדרים

 בסעדיה גאון, ק"א, 
3 חד', מרווחת, שרותים 

כפולים, 2 מרפסות ענקיות, 
מטבח חדש, 5,100 ש"ח 

_____________________________________________)32-35ש(052-5500617

 יחידה, 2 חד', חדשה, 
ברמה גבוהה, מרוהטת 

קומפלט וממוזגת, 2,500 ש"ח 
_____________________________________________)32-35ש(052-7152859 050-4180086

 בפרדס כץ, 2 חד', ק"ב, 
משופצת, ממוזגת, דוד"ש 

_____________________________________________)32-35ש(052-3845430 050-6500590

 1 חדר פרטי, כניסה 
משותפת, כולל ריהוט, רח' 

חברון, 1,800 ש"ח כולל מים, 
_____________________________________________)32-35ש(ארנונה, חשמל 054-4400074

 מעונינים ב- 5 ח' עם 
מעלית, קומה א', ב', במרכז 

_____________________________________________)32-33ח(053-3157478

 דרושה דירה לקניה בב"ב, 
בערך ב- 1,200,000 לא 

_____________________________________________)32-33ח(מתיווך 054-7938941

 מחפש דירה בב"ב, 3 
חדרים, 70 מ"ר, משופצת, עד 

_____________________________________________)32-33ח(1,400,000 054-5462606

 השקעה בנדל"ן ללא 
הון עצמי, 100% מימון 

_____________________________________________)32-43ש(054-8493120

 למכירה בטבריה בד', 3 
חד' + אופציה, משופצת, 

קרוב ל"יש", במחיר מציאה 
_____________________________________________)33-34(480,000 ש"ח 050-7671770

 מציאה!! בקריית שמואל, 
קומה ראשונה ואחרונה, 3 

חדרים + אופציה להרחבה + 
חניה, 620,000 ש"ח

055-6768215)33-34(_____________________________________________

 מציאה!! בשיכון ד', 
קומה א' )ואחרונה(, 3 חדרים, 

60 מ' + אופציה, 430,000 
_____________________________________________)33-34(ש"ח 055-6768215

ירושלים
קוטגים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 5 חד', מול בית המדרש 
חברון, ק"ב + מעלית, חניה 

בטאבו, ש"כ, 2,050,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-36ל(050-9214447

 3 חד' גדולים, 83 מ"ר, 
בעלי הכהן, במצב מצויין, 

ממוזגת, לתקופה ממושכת, 
_____________________________________________)33-34ל(לל"ת 03-6195011

 מציאה! 3 חד', יפיפייה, 
מאווררת וממוזגת, עם מרפסת 

סוכה מתוכננת במיוחד, 
כחדשה, במשולם ראט, מיידי, 

_____________________________________________)33-36(2,800 ש"ח 050-5677030

 בפ.כץ, 3 חד', ק"ב, 55 
מ"ר, פונה לגינה, 3,100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34(מיידית 054-7590321

 ברח' רמב"ם, יחידת 
דיור, כ- 25 מ"ר, ק"ב, יפיפיה, 

משופצת, ממוזגת, דוד"ש, 
_____________________________________________)33-36ל(2,250 ש"ח 052-6160852

 להשכרה ברחוב הרב שר 
7, חדר וחצי, מרוהט, ממוזג 

ומאובזר, ב- 1,600 ש"ח, 
_____________________________________________)33-36ש(כניסה מיידית 050-9734807

 יח"ד יפיפיה בהשלושה, 
1.5 חדרים, כ- 40 מ"ר, חדשה, 

מרוהטת, 2,980 ש"ח
_____________________________________________)33-36ל(054-6445649 050-3275040

 להשקעה לרציניים 
ופרטיים בלבד, בשלב ב' 

בשכונת הפארק המבוקשת 
בחדרה )מתחם 25(, 180 מ"ר 

קרקע למכירה )72 שותפים 
ב- 13 דונם קרקע(, הקרקע 

מיועדת לבניה רבוי'יה, ואושרה 
להפקיד בתוכנית מפורטת 
באישור הוועדה "המחוזית" 
כבר מינואר 2020, הקרקע 

בהסכם שיתוף מלא עם כל 
החלקה, צפי ליחידת דיור 

ממוצעת של 110 מטר לפחות 
+ ממ"ד, סה"כ 390,000 ש"ח 
לפרטים נוספים 054-8445290 

_____________________________________________)33-34(לא למתווכים

2-2.5 חדרים
 בזבוטינסקי/הרב ש"ך, 
2 חד', 40 מ"ר, מפוארת, 

היתרים לעוד 30 מ"ר, 
1,180,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)34-34(_____________________________________________

קוטגים
 למכירה בשיכון ד' נווה 

חן, קוטג 5 חדרים, 126 מטר 
+ 3 מרפסות גדולות, אופציה 
להרחבה, 850,000 ש"ח גמיש 

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)34-34(עינב

 באלנטאון דו משפחתי, 
220 מטר, מחולק ל- 2 דירות, 
מגרש 249 מטר, דורש שיפוץ, 

 050-2442446 1,050,000
_____________________________________________)RE/MAX)34-34 עינב 

 פנטהאוס 190 מטר על 
קומה שלמה, מחולק ל- 2 

דירות, משופץ + מרפסות + 
נוף לכינרת, 1,200,000 ש"ח 
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)34-34(עינב

וילות ובתים

 בשיכון ג' קרוב לחרדים, 
דו משפחתי, 100 מטר, מגרש 

350 מטר + זכויות בניה, 
980,000 ש"ח 050-2442446 

_____________________________________________)RE/MAX)34-34 עינב

 בשיכון ג', דו משפחתי, 
130 מטר, 4 חדרים, משופץ, 

חצי דונם, 1,250,000 ש"ח 
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)34-34(עינב

4-4.5 חדרים
 למכירה בקרית שמואל, 

4 חדרים, 100 מטר + יח' 
דיור 55 מטר + נוף, 990,000 
RE/ 050-2442446 ש"ח עינב

MAX)34-34(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל, 
בניין חדש, דירת 4 חדרים, 100 

מטר + מרפסת, 900,000 
ש"ח לסגירה 050-2442446 

_____________________________________________)RE/MAX)34-34 עינב

 למכירה בשופטים דירת 
4 חדרים, 110 מטר, קומה 
2 + מרפסת נוף, 690,000 

RE/ 050-2442446 ש"ח
_____________________________________________)MAX)34-34 עינב

2-2.5 חדרים

 בשז"ר 3 חד', ק"ב, 75 
מ"ר, 550,000 ש"ח

055-9119142)34-34(_____________________________________________

 למכירה בברנר 3.5 חדרים, 
קומה 2, מסודרת, 500,000 

RE/ 050-2442446 ש"ח עינב
MAX)34-34(_____________________________________________

 למכירה בדוד אלעזר, 3 
חדרים, קומה 2, משופצת 
מהיסוד, אופציה להרחבה, 

650,000 ש"ח 050-2442446 
_____________________________________________)RE/MAX)34-34 עינב

 במגדלי המלכים 2 חד', 
מרפסת שמש, נוף מדהים 

לכנרת ולגולן, מרוהטת 
_____________________________________________)34-34(קומפלט, פרטי 058-7663012

 רמות זרחי: קוטג' 6 חד' 
)160 מ,ר נטו( + יחידה )80 

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

4,400,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)34-34(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 5 חד' )מחולקת 
ל- 3 חד' + 2 חד'(, נוף, ק"ג, 

מושכרת ב- 6,500 ש"ח, 
טוב למשקיע, רק 1,950,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)34-34(_____________________________________________

 רמות א': 5 חד' משופצת 
+ גינה )30 מ"ר(, גישה 

נוחה, ניתן לחלוקה בקלות, 
רק 1,980,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)34-34(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 
נטו!(, משופצת + מרפסות 
)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,200,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)34-34(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ד': 6 חד' )120 
מ"ר(, מחולקת ל- 2 דירות של 

3 חד' המכניס 8,000 ש"ח 
לחודש! נוף! רק 2,230,000 

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)34-34(_____________________________________________

 רמות ב': 6 חד' )100 
מ"ר( + חצר 25 מ"ר + 

מרפסת 10 + מחסן 20 מ"ר, 
כ"פ, משופצת, 2,320,000 

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)34-34(_____________________________________________

 רמות א': 4 חד' )2 חד' 
+ 2 חד'( + מרפסת 16, 
קרקע, למשקיע, בסולם 

יעקב, 1,490,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)34-34(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד', פינתית, 
נוף ירושלים, מול משכן 
שרגא, ת.ב.ע 26, מקום 

שקט! 1,830,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)34-34(הכוכבים: 02-5713375

 רמות אונגוואר: 4 חד' 
)79 מ"ר נטו!( + מרפסת )11 
מ"ר( + משרד + ת.ב.ע לבנייה 

בגג, ק"ג, 1,950,000 ש"ח! 
_____________________________________________)34-34(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות אונגוואר: 4 חד' 
)ניתן לחלק( + גינה )23 
מ"ר( + מחסן )19 מ"ר(, 

כ"פ, ללא מדרגות, ע"י אוהל 
יוסף! 2,000,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)34-34(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ב': 4 חד' משופצת 
+ מרפסת + מחסן + רישיון 
ביד לבנות בגג! יחידת הורים, 

מואר, רק 2,050,000 ש"ח 
מציאה! תיווך הכוכבים:

02-5713375)34-34(_____________________________________________

 רמות ג': 3 חד' )68 מ"ר(, 
כולל סוכה, ק"א, סלון גדול, 

מטבח חדש, ע"י מאורות 
משה, 1,640,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)34-34(הכוכבים: 02-5713375

 למשקיעים!! 
הזדמנות חוקית!! בחיים 
עוזר, מושכרת לשותפים 
7,300 ש"ח מ.כהן-נכסים 

052-7684074)34-34(_____________________________________________

קוטגים
 בשופר, בהדר גנים, 7 חד', 

174 מ"ר בנוי, חיה כפולה, 
במצב מעולה, פינוי גמיש, 

3,300,000 ש"ח
_____________________________________________)34-34(050-6610501 סתיו

 בטרומפלדור, דופלקס 
מחולק חדיש, מעלית, 2 

חניות, 140 מ"ר, 2 מפלסים 
נפרדים, 2,290,000 גמיש 

_____________________________________________)34-34(050-6610501 סתיו

 חפץ מרדכי 18, כפר 
גנים א', דירת 4 חדרים, 

ממ"ד, מ"ש, שתי חניות 
ושני מחסנים, מושקעת 

חניתה ילין 054-4723518 
054-4723517)34-34(_____________________________________________

 במונטיפיורי, 75 מ"ר, 
מעולה לשותפים / השקעה, 

1,170,000 ש"ח
_____________________________________________)34-34(050-6610501 סתיו

 מציאה! בהיבנר-
טרומפלדור המבוקש! 3 

חדרים + חצי! משופצת, 
ממוזגת, מעלית, חנייה מקורה, 

054-5566145 1,490,000)34-34(_____________________________________________

 בברנדה )קק"ל(, ק"ב, 
50 מ"ר, 1,100,000 ש"ח!!! 

_____________________________________________)34-34(050-6610501 סתיו

 בהזדמנות!!! בפינסקר, 
ליד הרכבת הקלה, ק"א, 

משופצת, ממוזגת, 910,000 
_____________________________________________)34-34(ש"ח 050-4811122

 בהרצל, ק"ב, 50 מ"ר, 
מיידית, 1,100,000 ש"ח

052-3656703)34-34(_____________________________________________

קריית גת

 פינת ההשקעות!! 
נכסים אטקרטיביים 
להשקעה/מגורים, 
27 שנות מצויינות 

ואמינות!! תיווך ליאנה 
050-5409240
050-8554104)34-34(_____________________________________________

 בענתות/הצדיק 
משטפנשט, 3 חד', כ- 75 
מ"ר, ק"א, מרווחת ויפה, 

860,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)34-34(_____________________________________________

 באביעד ב"ב, מיידי, כ- 
4 חד' + 50 מ"ר סוכה, 

סלון ומטבח ענק, דוד"ש 
וסוכה, 3,950 ש"ח

052-7672267
_____________________________________________)34-37ש(073-7317319

 4 חד', ק"ד, חזית, מעלית, 
ממוזגת, בנין חדש, בק. הרצוג, 

_____________________________________________)34-37ל(4,500 ש"ח 03-5708051

 להשכרה בקרית הרצוג, 
דירת 4 וחצי חדרים, משופצת 

ויפה מאוד, לפרטים
054-5596301)34-35(_____________________________________________

 באברבנאל 4 חד', 
ק"ג, משופצת ויפה, 

4,000 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 4 חד', 
ק"ב, בנין חדש, מעלית, 

4,200 נדל"ן הקריה
050-3000121)34-34(_____________________________________________

 3.5 חד' באהרנסון, ק"א, 
מטבח ומקלחת, משופץ, 
לכניסה מידית תיווך דורון

054-4980159)34-34(_____________________________________________

 3 חד' ברבי עקיבא, ק"ב, 
יצאה משיפוץ, מפוארת 

ומושקעת, חזית תיווך דורון 
054-4980159)34-34(_____________________________________________

 בקריית הרצוג 3 חד', 
ממוזגת, מטבח חדש, מרפסת 

סוכה, מעלית וחניה, 3,850 
_____________________________________________)34-37ל(ש"ח 052-2480939

 באסישקין 3 חד', כ- 70 
מ"ר, ק"א, ב.חדש, חניה, 

מעלית, 3,700 נדל"ן 
_____________________________________________)34-34(הקריה 050-3000121

 באביעד, יחידה 
גדולה, חדשה, מרוהטת, 
ממזוגת, סוכה, דוד"ש, 

מיידי, 1,950 ש"ח
052-7672267
_____________________________________________)34-37ש(073-7317319

 להשכרה בקרית הרצוג, 
יח"ד 2 חדרים, משופצת ויפה 
_____________________________________________)34-35(מאוד, לפרטים 054-6887120

 דירת 1.5/1 חד' + חצר, 
למגורים/משרד/גן, אפשרות 

_____________________________________________)34-35ל(לריהוט 052-6357770

 יחידה מפוארת וחדשה, 
2 חד', באבטליון, מרוהטת, 
כניסה פרטית, 2,900 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ל(052-4288090

 להשכרה בבני ברק, רחוב 
עוזיאל, יחידת דיור מושקעת, 
2 חדרים, מרוהטת קומפלט, 

יפייפיה, ממוזגת, מיידי
054-3455437)34-35(_____________________________________________

טבריה
2-2.5 חדרים

 2 חד', מרפסת שמש, 
מרוהטת קומפלט, נוף מדהים 

_____________________________________________)34-34(לכנרת ולגולן 058-7663012

 רוטשילד/קק"ל, 3 חדרים 
גדולה, קומה 1, ללא מעלית 

_____________________________________________)34-34(וחנייה 050-3528252

 דרושה דירה לקניה בב"ב 
ב- 1,200,000 לא מתיווך 

_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

 דירת 5 חדרים, במרכז 
טבריה, בניין חדש, שכירות 

4,500, אופציה לנפוש 
שבועיים בשנה, 1,300,000 

RE/ 050-2442446 ש"ח
_____________________________________________)MAX)34-34 עינב

 למכירה בכנרת, חוף 
פרטי מסודר ויפה, 2.5 דונם, 

5,000,000 ש"ח
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)34-34(עינב

 למכירה חנות ברח' 
ירושלים, צפת, כ- 35 מטר 

כולל שירותים ומזגן, ב- 
_____________________________________________)30-02/21(470,000 ש"ח 052-7169562

 להשכרה, החנות 
שיריקולדה, ירושלים 21 ב"ב, 

לכל מטרה, 3,100 ש"ח לל"ת 
_____________________________________________)31-34ל(03-5708725

 להשכרה חנות בר' 
עקיבא, מיקום טוב, חזית, 

גדולה + גלריה, לכל מטרה 
_____________________________________________)32-36ל(052-2518617

 חנות 18 מ"ר ברבי עקיבא 
66, מיקום חזק, מחיר מציאה 

_____________________________________________)34-34(תיווך דורון 054-4980159

 חנות להשכרה, 50 מ"ר, 
רבי עקיבא פינת הרב קוק 
_____________________________________________)34-34(תיווך דורון 054-4980159

 חנות 36 מ"ר בגן וורשא 
במרפץ בפסג, מציאה תיווך 

_____________________________________________)34-34(דורון 054-4980159

 חנות בבית שמש 
במתחרד, גודל כ- 25 מ"ר, 

אופציה לגלריה, רק 520,000 
ש"ח 052-2604463 מרכז 

_____________________________________________)33-33(מידע לנדל"ן

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? המיקוד שלנו 
בתיווך מסחרי אנחנו כאן 

בשבילך 054-4980159 
_____________________________________________)34-34(דורון

 חנות 22 מ"ר, יצאה 
משיפוץ, רבי עקיבא 30 תיווך 

_____________________________________________)34-34(דורון 054-4980159

מחסנים

משרדים

מגרשים

 דרוש מחסן/מרתף/חניה, 
200-300 מ"ר, בבני ברק 

_____________________________________________)33-34ל(052-7684978

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקטק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

40 מ"ר, 7,200 ש"ח, 
2,200,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

 בפ"ת בהפועל המזרחי, 
חצי דונם, אפשרות לשני 

קוטגים', מיקום מצויין, רחוב 
הולנדיי, 3,600,000 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ל(054-8455944

 במושב דתי )לשומרי 
שבת(, מגרש לבניה, 500 מ"ר 

כולל תוכניות בניה, במקום 
מדהים )ליד רמת בית שמש( 

052-2604463 מרכז מידע 
_____________________________________________)33-33(לנדל"ן

 משרד 34 מטר באיזור 
מרכזי, מחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)34-34(_____________________________________________

 משרד 24 מ"ר, יוצא 
משיפוץ, קומת כניסה, מחיר 

מציאה תיווך דורון
054-4980159)34-34(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים
 2 סוויטות חדשות + 

בריכה + חצר ענקית, מנגל, 
בוסטן, ערסל ונדנדות

_____________________________________________)29-40ש(052-3833809

 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(_____________________________________________

אור הגנוז
 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

בר יוחאי

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

13 חדרים, 40 מיטות + בריכה 
_____________________________________________)27-52/21ש(052-7645585

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

_____________________________________________)45-05/21ש(ומפוארת 052-6990764

 דירת נופש יפיפיה ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט.
_____________________________________________)24-35ש(058-5994740

 באוירה כפרית וקסומה, 
וילה מאובזרת ונקיה, מתקני 

חצר, קרוב לקרית גת 
_____________________________________________)31-34ל(וקוממיות 054-8426740

אזור הדרום

 סוויטה + גקוזי', לזוג 
+ 3, דירות אירוח עד 8 

נפשות, נוף מדהים, גינה 
+ מתקני גן

_____________________________________________)28-39ש(050-6901390

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

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-50ש(052-6990764

גליל עליון

 וילת נופש, 10 חדרים 
ממוזגים + בריכה, חצר 

ענקית וטרמפולינה
_____________________________________________)33-37ל(052-5207326

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיםה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות 050-4133098 

_____________________________________________)34-33/21ש(04-6820038

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-30/21ש(053-9428753

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

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

_____________________________________________)33-32/21ל(052-6665127

 5 חד', גדולה, מרווחת, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת 

והגולן, ליד השטיבלאך
_____________________________________________)33-48ש(050-4124556

 דירת נופש מהממת, 5 
דק' הליכה מהכנרת, מהקניון, 
וממרכז העיר, ממוזגת ונקיה 

_____________________________________________)33-36ש(058-3637269

 דירת נופש + צימר, נקיה 
במיוחד, בק. שמואל, נדנדה, 

_____________________________________________)31-4/21ש(גקוזי' 050-4154145

 דירת נופש, קומה 4, 
חזית לים, דקות לכנרת, 
ממוזגת ומרוהטת, עד 6 

_____________________________________________)31-34ש(נפשות. 050-6241690

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

ומאובזרת, 2.5 חד'
_____________________________________________)30-29/21ש(050-4123966 052-7121247

 דירת קרקע, יפיפיה, 2 
חד' + מרפסת, שקטה, נוף 

לכנרת, מרכזית 052-8355839 
_____________________________________________)34-37ל(054-8597111

 3 חד' משופצת בקרית 
הרצוג, לזו"צ דתי, כניסה 

_____________________________________________)34-37ש(מיידית. 054-2464316
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גמחים

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

השכרת רכב

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

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)06-43(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

 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)12-13/21(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 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

 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

כפר ורדים

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

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

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)30-29/21ש(050-6217759 02-5361771

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/21(וחדר אוכל. 054-6987257

 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)26-34/20(_____________________________________________

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-34/21ש(ונדנדות 052-5856465

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

 בית פרטי מאבן מתאים 
ל- 20 איש, חצר גדולה ונוף 

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
_____________________________________________)20-40/20ש(050-5275981 04-6961175

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)06-43/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

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

צפת

 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)28-01/21ל(_____________________________________________

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

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

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

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

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

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

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-42/20ש(050-6241690 03-9363752

 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(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

_____________________________________________)7-6/21ש(וג'קוזי 052-8860953

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-24/21ש(054-5989347 04-6987450

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/21(_____________________________________________

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, 

_____________________________________________)23-22/21ש(054-6465188

 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

נהריה 

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

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)29-28/21(_____________________________________________

 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

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

צפון

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה, נוף, רמה גבוהה, 

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)23-34ש(050-6333765

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

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

ירושלים והסביבה

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)31-43ש(077-8228803 052-3540874

 במצפה יריחו צימר עץ 
יפיפה, ג'קוזי, בריכת שחיה, 

_____________________________________________)24-35ש(נוף מהמם. 050-6464513

 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
ומשפחות. 054-6299082 

_____________________________________________)24-03/21ש(054-6388082

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)23-22/21ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

יבניאל

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

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

 בית חדש, בריכה לילדים 
+ גינה, 2 חדרי שינה + יח' 

_____________________________________________)25-36ש(הורים 053-7173048

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)25-24/21ש(077-5590283

 "שווה לשלם קצת יותר" 
- "רשב"י 54" - צימר בוטיק 
ברמה גבוהה בלב העתיקה. 

_____________________________________________)25-24/21ש(050-6784922 052-5452203

 צימרים חלומים + 
גקוזי' ספא, בריכה פרטית, 
ביהכנ"ס קרוב, מושב דתי. 

_____________________________________________)27-26/21ש(052-4484443

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

_____________________________________________)29-20/21ש(050-9989500

 צימר 4 חד' + מרפסת 
ענקית + גקוזי' וטרמפולינה + 

בריכה חדשה בנויה
_____________________________________________)29-39/20ש(050-6686907

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-25/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

מכירת רכבים
טויוטה

זוג + 2 כולל א.בוקר
- מהדרין צפת

₪ 630

בין הזמנים 
בצפת

)גם וואצאפ(

04-6972555

מבצע!
 "בוסתן בכפר" - 10 יח' 

)+60 איש( לקבוצות, שבתות 
חתן וכו', בריכה ענקית, חדר 

אוכל, וחצר מפנקת.
_____________________________________________)30-29/21ש(052-5738882

 במרכז העיר, מרחק 
הליכה מהעתיקה, 3 יח' נופש 

חדשות, חצר משותפת
_____________________________________________)30-34ש(050-7697594 

שלומי
 2 יחידות נופש, אחת 2 
חד' + סלון, בק"ב, והשניה 

יחידת חדר + סלון גדול וגינה 
_____________________________________________)30-37ל(052-5674310

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

_____________________________________________)39-33/21ש(077-40-900-70

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-27/21ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 150 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)29-02/21ל(חינם 052-2514960

■ 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)30-29/21(_____________________________________________

מחשבים
 מחשב נייד מושלם 

 I5 לגרפיקה ותכנות
+ אחריות לשנה. וחצי 

ממחיר מחשב חדש
_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)30-41ש(מחירים זולים! 052-2523284

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

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

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

_____________________________________________)50-49/20ש(050-5808315 - אודי

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

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

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 וילה גדולה ויפה + דירות 
ארוח )35 מיטות(, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
_____________________________________________)31-42ש(054-8450432 054-8470433

 נופש בדירות מפנקות 
ומהממות במרכז ירושלים, 

290 ש"ח בלבד 058-6183288 
_____________________________________________)31-34ל(058-3261832

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
_____________________________________________)31-10/21ש(052-8013000

 סוויטות האר"י, בעתיקה, 
מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-30/21ל(072-3969743

 בכנען, יח' נופש לזוג + 2, 
מאובזר וממוזג + חצר גדולה 
)אופציה ל- 2 חדרים בנוסף( 

_____________________________________________)31-30/21ש(058-6830771

 דירה עם 4 חדרי שינה, 
ל- 10 אנשים, 3 מזגנים, 800 

ש"ח ללילה גמיש
_____________________________________________)31-34ל(050-6770150

הסעות

 גמ"ח שמלות כלה, ללא 
עלות, באיזור פ"ת

_____________________________________________)31-34ל(058-4015304 לירון

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

 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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

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

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה מאוד, 

קרובה מאוד לשטיבלעך 
ולכנרת, לנופש מושלם.

_____________________________________________)20-34ל(053-3985298

 יחידת נופש עד 6 נפשות 
+ חצר 100 מ"ר, משופצת, 

ממוזגת ומאובזרת, כ. פרטית 
_____________________________________________)21-20/21ל(050-9960113

 יחידה 6 נפשות + 
מרפסות לכינרת קו ראשון, 

ובמגדל יחידה מבודדת 
בחורשה פסטורלית

050-6511250)28-39(_____________________________________________

 "זריחת הירדן" סוויטות 
יוקרתיות + בריכה וג'קוזי, 
בפוריה, 10 דקות מהכנרת 

_____________________________________________)23-34ש(050-6480390

 "בקתות תאיר לכנרת" 
2 בקתות עץ יפיפיות + ג'קוזי, 

נוף מדהים, גינה, מרפסות, 
_____________________________________________)23-36ש(פרטיות. 050-6927465

 לזוגות, מרוהטת וממוזגת, 
קרובה למחנה יהודה ולכותל, 

החל מ- 350 ש"ח ללילה 
_____________________________________________)33-34ל(052-4669676

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים, מיקום 
_____________________________________________)33-36ש(שקט + גקוזי' 054-5259470

 דירת נופש נקיה, 
מאובזרת ומטופחת, נוף 

פנורמי מדהים לכנרת, 
מרפסות, לזוגות/משפחות 

_____________________________________________)29-40ל(052-7162203

 יחידה יפיפיה בלב העיר 
העתיקה, מיקום שקט, 

מרפסת נוף להרים + גקוזי' 
_____________________________________________)34-37ש(לזוגות 054-5259470

 להשכרה יומי 
ושבתות, צימר לזוג 

בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה
_____________________________________________)34-37ש(052-7153475

 בהר כנען בית ארז, 
אירוח יהוד - מתחם אירוח, 
55 מיטות + חצר + חדר 

אוכל + בריכה + בית כנסת 
_____________________________________________)34-35ש(052-4281804

 במרכז העיר, מרחק 
הליכה מהעתיקה. 3 יח' נופש 

חדשות, חצר משותפת
_____________________________________________)34-34ש(050-5325381 050-7697594

 למכירה טויוטה יאריס 
2011, 1,340 סמ"ק, 

אוטומטית, שניה + טסט 
050-8930957)34-34(_____________________________________________

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-33/21ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

 חשש גזל: נלקח אחרי 
שבועות מרבי עקיבא 50 

ב"ב, בדים השייכים לאדם 
נכה שזהו כל רכושו! 

הלוקח מתבקש להחזירם 
_____________________________________________)31-34(בהקדם 055-6896326

 הונחו לפני פסח 3 מזוזות 
בכניסה לבניין ברח' אבטליון 

_____________________________________________)30-31ח(12 ב"ב 058-3265087

יד שניה 
קונים

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

 נמצאה עגלת קניות בב"ב 
_____________________________________________)31-32ל(ביום ראשון 03-6743303

 נמצאה טבעת זהב באיזור 
_____________________________________________)31-32ל(פרדס כץ 054-8435458

 נמצאה בובה קטנה 
וחדשה בקו 92 לכיוון פתח 

_____________________________________________)31-32ח(תקווה 054-8439150

 אבד נגן סאנדיסק עם מגן 
שחור שחשוב מאד לבעליו 

_____________________________________________)31-32ח(054-8418455

 נמצא בחודש סיוון, עגלת 
טיולון YOYO באזור מעיני 
_____________________________________________)32-35ל(הישועה ב"ב 053-3109595

 נמצאה מצלמה במלון 
כינר בתאריך 08-06-20 

להתקשר לפל'-
_____________________________________________)33-34ח(052-2992112

שידוכים
מחפשת זיווג???

055-6769450
פקס 03-5705162
0733834050a@gmail.com

מתגבשות קבוצות
של 40 בנות מהארץ
ומחו"ל למטרה זו.

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

שדכן מקצועי עם המון 
_____________________________________________)23-05/21ש(הצעות 054-8422105

 אבד בבני ברק מכשיר 
חניה איזיפארק טעון בכסף 
לחניה באזור המלך שלמה 

_____________________________________________)33-34ח(והסביבה 052-5447770

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושיחרור 
שרירים, ומסאג, לאדם העובד 

_____________________________________________)34-35ח(בתחום 052-7396092

 דרוש מעמיד לספר תוים 
וכן ספרי תוים עם שירים 

_____________________________________________)34-35ח(מוכרים 058-3276856

 דרושה רגלית לגיטרה 
_____________________________________________)34-35ח(058-3276856

 מעוניין לקנות כיסא 
_____________________________________________)34-35ח(לקלנועית יחיד 03-6199806

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר" במצב חדש 

בקלנועית יחיד טל':
_____________________________________________)34-35ח(03-6199806

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)34-35ח(ילדים 050-6651365

 דרוש תוכי דררה כולל 
כלוב להשכרה ל- 3 ימים בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(050-8741992

 מעוניין לקנות אופני 
ילדים עם או בלי גלגלי עזר 

_____________________________________________)33-34ח(050-5343924

 מעונין לקנות מיטות 
ושידה לחדר שינה במצב מצוין 

_____________________________________________)33-34ח(בבני ברק 052-7198712

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)33-34ח(ילדים 050-6651365

 למסירה סוכת עץ )נסרים, 
ברגי מתכת( 2.5*2.5

_____________________________________________)33-34ח(050-3262639

 דרושה עגלת ממס אנד 
פפס )אפשרי רק שילדה( 

_____________________________________________)33-34ח(050-4158480

 למסירה אמבטיה חדשה 
_____________________________________________)33-34ח(1 מטר 050-4116075

 מערכת תופים אקוסטית 
להשכרה ל- 3 ימים 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(058-5105250

 דרוש טרמפיסט לעגלת 
תינוק למסירה/סימלי

_____________________________________________)33-34ח(052-7117830

 דרוש מכשיר נוקיה 208/
סמסונג 1200 במחיר סימלי/

מקולקלים בתרומה
_____________________________________________)33-34ח(054-7432035

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

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

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)32-33ח(סימלי 052-3595314

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מקרר גדול 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155532

 למסירה לחתן, חליפה 
38-40 נעלים חדשות 

_____________________________________________)32-33ח(אלגנטיות 40 054-7925979

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מקרר גדול 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155532

 לאברך בירושלים דרוש 
ארון בגדים 2 דלתות

_____________________________________________)32-33ח(052-7606057 02-6540238

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושחרור 
שרירים לאדם העובד בתחום 

_____________________________________________)32-33ח(052-7396092

 מעונינים לקנות גליונות 
"זמן" במחיר מוזל

_____________________________________________)32-33ח(052-7101436

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,ibm מחשב נייד 

מעולה, סוס עבודה, 500 
_____________________________________________)29-32(ש"ח 053-3120620

 IBM ,מחשב נייד קטן
+ די וי די, 2 גיגה' זכרון, 
_____________________________________________)31-33ש(500 ש"ח 053-3120620

 למכירה מדפסת + מכונת 
צילום + פקס 90 ש"ח + 
מסך מחשב 20 ש"ח מצב 

_____________________________________________)34-35ח(מצויין 052-5737813 בני ברק

 2 מזגני אל-ג' 1 כוח מצב 
טוב 250 ש"ח כ"א

_____________________________________________)34-35ח(050-2344305

 שואב אבק רובוטו - שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מכונת כביסה 
אלקטרה-לוקס מצב מעולה 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 052-9551571

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 100 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)34-35ח(054-4443635

 נגן סמארטבאס 3 מגע 
16G + פנס שבועיים בשימוש 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 077-6182023

 מערכת מולטימדיה + 
מערכת רדיו משוכללת למזדה 
_____________________________________________)34-35ח(300-150 ש"ח 054-8421707

 3 שעוני חשמל דיגיטלי 
חדש באריזה חברת וגה 330 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-2786557

 למכירה מחשב + מסך + 
רמקולים במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8400405

 למכירה שואב אבק 
"מולר" חדש 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)34-35ח(050-4190250

 מכונת כביסה 7 ק"ג 
)בני ברק( 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מגהץ ילדים תוצרת 
המילטון במצב מצויין )בני 

_____________________________________________)34-35ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 PHILIPS שואב אבק 
1600W )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 054-7216671

 מחשב נייח )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 80 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
ברק( 120 ש"ח בלבד

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מאוורר עמוד חדש )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671
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כללי

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

מחשב חדש
_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

תינוקות

ריהוט

 פרסום מטורף 
למוסדות ועסקים!!! 
הודעה טלפונית לכל 

הקומה הכשרה )כמליון 
מספרים( רק 2,900 ש"ח 

_____________________________________________)27-29ל(055-2772521

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ש(054-8443223

 שולחן סלוני וונגה, 
1.20 על 1.20, נפתח ל- 
3.60, 1,000 ש"ח גמיש 

053-3120620)29-32(_____________________________________________

 כוורת לבנה 16 תאים 
כחדשה ממש!! לכל 

מטרה, 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)29-32ש(052-7133153

 לרגל מעבר! כל 
תכולת הבית: מקרר, מ. 
כביסה, סלון, פינת אוכל, 
_____________________________________________)29-43ש(ועוד הרבה 054-9776977

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 4 כסאות מורדרנים 
לסלון, עץ וונגה, משולב, 

עור, 300 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)31-32ש(053-3120620

 למכירה מדפסת מצב 
מצויין + מכונת צילום + פקס 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח בלבד 052-5737813

 מטחנת בשר דגם ישן 
קנווד 300 ש"ח חדש

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מחשב נייד מסך 15.6 
מצב חדש 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)32-33ח(052-8380655

 מיקרוגל משולב גריל 34 
_____________________________________________)32-33ח(ליטר 250 ש"ח 052-8380655

 מחשב נייד מיני 10.1 
איכותי במצב שמור כולל תיק 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 052-8380655

 25 ספוטים + גופי תאורה 
מפרוק במצב חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(טל': 052-8380655

 8 כיסאות לסלון, מעץ 
מלא, ריפוד חדש, מצב 

מעולה, כל אחד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ל(058-3292985

 2 יחידות ספריה עם 
ויטרינה, שולחן + 6 כסאות, 

בצבע חום, חדישים
_____________________________________________)32-35ל(052-4227714

 מיטה נפתחת מעץ מלא 
+ מגירות, ארון סנדוויץ 4 

דלתות, בצבע חום, חדישים 
_____________________________________________)32-35ל(052-4227714

 שולחן פינת אוכל בסגנון 
עתיק, 2.72 ו- 8 כסאות, 

_____________________________________________)32-33ש(3,500 ש"ח 050-6539531

 עגלת בייבי ג'וגר מעולה 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 052-7222601

 למכירה לול פלסטיק 
לבן עם גלגלים כולל מזרון + 
סלקל מצב מצויין 160 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בני ברק 052-5737813

 שמיכת צמר לילדה צבע 
_____________________________________________)32-33ח(ורוד 60 ש"ח 053-3155415

 שמיכה פוך לילד 35 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מצעים פרנל למיטת 
תינוק/מיטת מעבר 30 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מזרן למיטת תינוק ב- 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד 050-4158480

 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם אוזניות ובטריה נוספת 

_____________________________________________)32-33ח(250 054-2228720

 ארון 4 דלתות לחדר שינה 
במצב מצוין 400 ש"ח טל': 

_____________________________________________)32-33ח(054-5925787

 אופני BMX )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח 054-7216671

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 4*3 ס"מ 30 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(058-3233170

 נגן גלסבה + מד צעדים 
בלוטוס ו- 8 גיגה פנימי 

מחיר מבצע רק 100 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(03-5740868

 JBL למכירה אוזניות 
איכותיות כחדשות ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(טל': 050-4145403

 למכירה אוזניות בלוטוס 
ב- 30 ש"ח טל':

_____________________________________________)33-34ח(050-4145403

 פקס HP ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(050-4131038

 JBL אוזניות קשת 
אוורסט 310 חדשות באריזה 

_____________________________________________)33-34ח(350 ש"ח 058-3238819

 מצלמת קנון 620 חדשה 
באריזה אחריות 3 שנים 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 058-3238819

 מציאה! מיקסר 
קיטשנאיד + חלקים שמור 

מאד כסוף 500 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(058-3274726

 מטחנת בשר של קנוד 
דגם ישן 300 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 למכירה מכשיר ניקוי 
וחיטוי בקיטור 400 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-6588260

 למכירה מיקרוגל במצב 
מצוין תוצרת קריסטל ישראל 

_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח 050-9049663

 מחשב נייד 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

 מסך מחשב דק 19 אינץ 
במצב מצויין 120 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)33-34ח(054-4443635

 מכשיר וייז בלבד של הדרן 
_____________________________________________)33-34ח(230 ש"ח 053-3170034

 מקרר תדיראן אמפה 
מחיר 300 ש"ח לפרטים: 

_____________________________________________)33-34ח(050-6229373

 מייבש כביסה מחיר 300 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח לפרטים: 050-6229373

 למכירה מדפסת משולבת 
חדשה BROTHER ב- 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7614295

 למכירה תנור וגז "דלונגי" 
בצבע לבן 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)33-34ח(052-7117830

 מסך דק 23 איכותי 250 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-3558949

 למכירה מחליק שיער 
מעולה remington ב- 120 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח כחדש 053-3150790

 למכירה מחליק שיער 
מקצועי schwarzkopf ב- 

300 ש"ח כחדש
_____________________________________________)33-34ח(053-3150790

 למכירה מזגן חלון 500 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7432035

 למכירה תנור וגז ב- 500 
ש"ח במצב טוב
_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 מציאה! סלון, 4 
כורסאות, יוקרתי, סגנון 
מלכותי, שולחן תואם, 

מיוחד מאוד, כחדש
050-6581747 )בשבוע 

שעבר נפלה טעות 
_____________________________________________)33-36(בטלפון

 שולחן קטן מכתר לילדים 
לכתיבה וציור 40 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-9089110

 ספה במצב מצויין בצבע 
בורדו 500 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)33-34ח(054-4443635

 מיטה יהודית כחדשה 
צבע חום 500 ש"ח טל'-

_____________________________________________)33-34ח(053-4113430

 ספריה עם מדפים צבע 
אגוז כחדשה 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-7428764

 מיטת נוער-ילד מברזל, 
היירזר, 1.90*0.70 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בפ"ת 053-2441442

 שולחן כתיבה עם מדפים 
מצב מעולה 150 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)33-34ח(052-7647633

 עמודון לספרים עם ארון 
במצב טוב 200 ש"ח טל': 

_____________________________________________)33-34ח(054-5925787

 ספריה לסלון אורך 2.4 
מטר )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 052-7198712

 שולחן של פינת אוכל ו- 6 
כסאות מעץ מלא 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-3337530

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)33-34ח(050-3337530 אבנר

 למכירה ספרית מחשב 
+ מגירות 200 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 כיור לבן חרסינה לנטילת 
ידיים 50 ש"ח חדש

_____________________________________________)33-34ח(050-4116075

 למכירה מיטת תינוק מצב 
מעולה + מזרון אורטופדי 200 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
150 ש"ח וגם טיולון 90 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 בגדי תינוקות לגיל 0-3 
_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח 052-4747667

 עריסה מעץ 60/90 
לתינוק במחיר מציאה 260 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח ב"ב 058-3265087

 עגלה משולבת כחדשה 
_____________________________________________)33-34ח(490 ש"ח 050-9089110

 לול מעץ גדול רק 180 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח פלאפון 050-9089110

 שטיח רצפה גדול לזחילה 
לתינוקות 40 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-9089110

 חדש!! נעלים מידה 23 
לתינוק, רק 15 ש"ח

058-4843223)33-36(_____________________________________________

 חדש!! נעלים לתינוק 
מידה 23 מוקסין כחול, 

מהממות, 35 ש"ח
058-4843223)33-36(_____________________________________________

 נוקיה C2 לא כשר כולל 
מטען 120 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7289931

 נוקיה C5 עם מטען 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7289931

 נעלי עבודה חדשות מידה 
41 עם מגן ברזל 130 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7289931

 למכירה כסא עם ידיות 
וגלגלים + שולחן אוכל + 
מזוודה + מסך מחשב 80 

ש"ח על כל פריט
_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 למכירה אופניים מצב 
מצויין 90 ש"ח + קורקינט 60 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-5737813

 קורקינט לילדה, גיל 3-4, 
צבעוני 70 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)33-34ח(053-2441442

 אופניים לקטנים תלת 
אופן, 3 גלגלים, מפלסטיק, 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בפ"ת 053-2441442

 חדש באריזה!! רולרים/
סקטים מחובר לנעל ספורט 

לילדים, מידה 36, רק 95 ש"ח 
058-4843223)33-36(_____________________________________________

 חדש!! כירים חשמליות 2 
להבות של חברת גולד ליין, רק 

_____________________________________________)33-36(220 ש"ח 058-4843223

 מעיל ארוך לאישה מידה 
XL שחור 80 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 עיתונים מרווה לצמא 
שנת תש"פ 30 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 תבנית עגולה לפיצה + 
גלגלת חברת גולף 45 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 מחבת לפנקיק 6 עיגולים 
פרצופים 80 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
חדש באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7126106

 מכשיר כושר לא חשמלי 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-7126106

 נגן ללא רדיו ומסך עם 
כבל ואוזניות חדש 35 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

 כובע קנייט כחדש, מידה 
_____________________________________________)33-36ל(58 054-8422105

 פראק חדש צבע כחול 
כהה מידה 50 499 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4116075

 ספר ילדותינו לכיתה ד' 
_____________________________________________)33-34ח(25 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו 40 ש"ח חדש 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 מיטת תינוק בצבע לבן 
במצב מצוין ב- 280 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בב"ב 050-4158480

 הליכון לילד ב- 25 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד 050-4158480

 סלקל לתינוק ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד 050-4158480

 כסא לרכב במצב מצוין ב- 
_____________________________________________)32-33ח(90 ש"ח בלבד 050-4158480

 פעלולון לתינוק משמש 
כהליכון ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4158480

 זוג פינקים כולל כלוב 
מתקן מים ואוכל ותא הטלה 

מחיר מבצע רק 180 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(03-5740868

 שעון סייקו צלילה 200 
מ' אוטומטי כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(טלפון: 052-7671681 בערב

 אקווריום 1.2 מטר ללא 
דגים מצב טוב מאוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-7428764

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)33-34ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 אופנים לילדים רק 130 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח פלאפון: 050-9089110

 אופנים מידה 26 במחיר 
400 ש"ח במצב מעולה

_____________________________________________)33-34ח(054-8517859

 אופנים BMX מידה 26 
במצב מצוין 170 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-8517859

 אופנים ראלי מצב מצוין 
ב- 250 ש"ח טל'-

_____________________________________________)33-34ח(054-3605344

 שמלה לארוע שחור ציפי 
שכרט 46-48 450

_____________________________________________)33-34ח(050-4131038

 סט צלחות נעמן 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4131038

 נעלי ספורט ניו באלנס 
נשים 37.5 200 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4131038

 מחזיק דלת מתכוונן 
כחדש ב- 160 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(058-5105250

 מקראות גדולות )הוצאת 
בלום( מנוקד כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7604060

 אקווריום, ציוד, עמודי 
שיש, יפה במיוחד! 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(כ"א 058-3274726

 שטר של 20 ש"ח שכתוב 
"60 שנה למדינת ישראל" ב- 

_____________________________________________)33-34ח(80 ש"ח 058-3274726

 מכנסים חדשות )עם 
התוית( מידה 58 בצבע שחור 

_____________________________________________)33-34ח(ב- 50 ש"ח 050-4158480

 תוכי מאולף מסוג קוואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה 390 

_____________________________________________)32-33ח(054-8483305

 תוכי קוניור גרינג'יק אננס 
מאולף יפיפה רק 480

_____________________________________________)32-33ח(054-8483305

 קורקינט 2 גלגלים + 
אופניים לגיל 3-2 80 ש"ח טל': 

_____________________________________________)32-33ח(052-8380655

 בריכה לילדים קוטר 
2 מטר + משאבה, מצוף 

וטבליות כלור 120 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-8380655

 למכירה תוכי יפה )תוכון( 
עם כלוב 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(03-5783727

 משקפי שמש לגבר מותג 
חדש באריזה 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(055-6777566

 סטנד מועמד לחוברת 
תווים איכותי מאוד מסיבי 

בצבע שחור 100 ש"ח במקום 
_____________________________________________)32-33ח(300 ב"ב 054-3132330

 תוכון מאולף שלא נושך 
_____________________________________________)32-33ח(130 ש"ח 050-4157763

 קופסא מהודרת לנסיעות 
_____________________________________________)32-33ח(לפאה 80 ש"ח 052-7222601

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 40 
ש"ח מקל הליכה לקשיש/ה 

עם בסיס תומך 70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
תוצרת ANGELS )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע אדום 
תוצרת ZARA מידה S )בני 

_____________________________________________)32-33ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG )בני ברק( 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)34-35ח(350 ש"ח 054-7216671

 מטען לבטריה למצלמת 
_____________________________________________)34-35ח(קנון 60 ש"ח 058-3245685

 שואב אבק חדש 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 058-3245685

 גלאי גז ביתי 200 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 מכשיר להסרת עור יבש 
_____________________________________________)34-35ח(50 ש"ח 058-3245685

 מחשב דק 19 אינץ במצב 
מצויין 120 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)32-33ח(054-4443635

 מצלמת קנון - 185 
כחדשה עם אחריות לעוד 

שנתיים + ספר הוראות 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8485673

 תנור חימום חדש )בני 
ברק( 120 ש"ח בלבד

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מאוורר עמוד חדש )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג 
)בני ברק( 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
המילטון במצב מצויין )בני 

_____________________________________________)32-33ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-7216671

 מחשב נייח )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 80 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 למכירה מיטת יחיד עם 
ארגז מצעים + ספה קטנה 
2 מושבים 170 ש"ח בלבד 

הזדמנות נדירה 052-5737813 
_____________________________________________)34-35ח(בני ברק

 שידת 3 מגירות רחבה 
איכותית מעץ, בצבע כחול 
80*80*40 ס"מ 199 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-4381651

 ארון אמבט באורך 1 מטר 
+ כיור תואם 499 ש"ח איכותי 

_____________________________________________)34-35ח(ויפה 054-4381651

 כורסא מרווחת ונפתחת 
דמוי עור בחום במצב מצויין 

_____________________________________________)34-35ח(290 ש"ח בלבד 054-8418449

 למכירה מיטת יחיד 
נפתחת לזוג מצב טוב מעץ 

_____________________________________________)34-35ח(מלא 200 ש"ח 052-6140800

 כסאות לפינת אוכל צבע 
חום כהה 120 ש"ח כסא 

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 שולחן 1.80 נפתח 
ל- 2.40 מעץ חום כהה מצב 

_____________________________________________)34-35ח(חדש 500 ש"ח 052-6140800

 ספה במצב מצויין בצבע 
בורדו 500 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)34-35ח(054-4443635

 למכירה סלון 2+3 צבע 
שמנת עור נאפה איכותי 150 

ש"ח בלבד בני ברק
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 למכירה מיטת יחיד + 
מיטת תינוק 180 ש"ח + לול 

140 ש"ח + סלקל וכיסא רכב 
80 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 2 כורסאות עור אמיתי 
עץ מלא בצבע חום 300 כ"א 

_____________________________________________)34-35ח(050-4146777

 כוננית לחדר ילדים עם 
ספריה 500 ש"ח אירית

_____________________________________________)34-35ח(050-7428764

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 054-7216671

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
)בני ברק( 280 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 שולחן אוכל )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(175 ש"ח 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר בצבע לבן 
ושחור )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 2 מיטות מעבר במצב 
מעולה, כ"א 200 ש"ח

054-7430345 050-7288328)34-35(_____________________________________________

 בגדי תינוקות לגיל 0-3 
_____________________________________________)34-35ח(50 ש"ח 052-7474667

 משאבת אוונט ידנית 
כמעט חדשה 120 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 למכירה עגלת תאומים 
120 מצב מצוין + כסא רכב 
70 ש"ח + לול פלסטיק 160 

ש"ח + צעצועים ופאזלים 
בקרטון 10 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 משאבת מדלה כמעט 
חדשה חד צדדית חשמלית 

_____________________________________________)34-35ח(180 ש"ח 058-3245685

 מנשא )קנגרו( לתינוק 80 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 058-3245685

 בקבוק MAM תכלת 
_____________________________________________)34-35ח(חדש 10 ש"ח 058-3245685

 למי ששלחתי משאבת 
אוונט לבית שמש ולא שילמה 

_____________________________________________)34-35ח(תתקשר 058-3245685

 גלגלים קדמיים לעגלת 
בייבי גוגר 30 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 ארגונית מקורית בייבי 
ג'וגר לעגלות, בצבע שחור, 

_____________________________________________)34-35ח(כחדש 80 ש"ח 054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון, צבע חום, 2 מצבים 

_____________________________________________)34-35ח(בב"ב 400 ש"ח 054-8476805

 עגלה משולבת במצב 
מעולה דגם לוקה 450 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4170788

 משאבה דו צדדית 
חשמלית חדשה רק 220 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 למכירה תיק לעגלת 
_____________________________________________)34-35ח(תינוק 49 ש"ח 054-4381651

 טיולון איכותי, קל ונוח 199 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4381651

 עגלת טיולון במצב מצויין 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 054-7216671

 עריסת נדנדה )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(50 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 054-7216671

 עגלת תאומים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(400 ש"ח 054-7216671

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 פעלולון לתינוק ע"ג שולחן 
נמוך ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4158480

 עגלת טיולון במצב מצויין 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 054-7216671

 עריסת נדנדה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(50 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-7216671

 עגלת תאומים )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 054-7216671

 מיטת תינוק שילב 
צבע שמנת + מזרון 

אורטופדי + מגן ראש, 
מצב חדש, 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 ציוד למגדלי ציפורים 
במחיר מוזל.

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 לגבר-נער-צבע שחור 
בלוד! נעלי נייק מידה 40 

חדשות בקופסא, 180 
ש"ח + בולם זעזועים + 

_____________________________________________)34-37ש(כרית אוויר 054-8527470

 אופני BMX )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן לייבוש כביסה 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 אופני הרים מידה 26 
מעצורי דיסק חדשים בבני ברק 

_____________________________________________)34-35ח(499 ש"ח 052-7126764

 כינור למתחילים כחדש 
עם נרתיק 500 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-6256846

 מתקן לייבוש כביסה 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(70 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 נעליים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 40 
ש"ח מקל הליכה לקשיש/ה 

עם בסיס תומך 70 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
תוצרת ANGELS' )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 זקט' עור בצבע אדום 
תוצרת ZARA מידה S )בני 

ברק( 200 ש"ח 054-7216671
_____________________________________________)34-35ח(

 משחק קופסה "מי מה 
היכן" 25 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)34-35ח(052-7600336

 4 מנועי 12 וולט שימוש 
לרכב חשמלי לילדים ב- 40 

_____________________________________________)34-35ח(שקל 054-3177932

 אופני ילדים 30 שקל 
_____________________________________________)34-35ח(054-3177932

 גאנט 24 אינץ קידמי 20 
_____________________________________________)34-35ח(אחורי 30 054-3177932

 גלגל קידמי ראלי 20 אינץ 
ציר עבה 15 שקל

_____________________________________________)34-35ח(054-3177932

 גלגל 700 מירוץ קידמי 
הגאנט עקום + צמיג ופנימית 

_____________________________________________)34-35ח(30 שקל 054-3177932

 סלייסר חדש רדד סולתם 
_____________________________________________)34-35ח(90 ש"ח 053-3155415

 מחבת פנקייק נעמן חדש 
_____________________________________________)34-35ח(80 ש"ח 053-3155415

 מעמד בלבד למגירות כתר 
_____________________________________________)34-35ח(25 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
קסטרו חדש 40 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 חלוק קטיפה גיל 4-5 25 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 053-3155415

 סט צלחות 18 חלקים 
רדד סולתם 130 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 נעל בובה אלגנטית לאישה 
מידה 39 שחור עקב 8 ס"מ 

_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח 053-3155415

 נעל לגבר מידה 45 שחור 
לא ספורט 80 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 ילקוט ניקי מצב מעולה 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 058-3245685

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים בתוך מזוודה 300 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-6199806 בערב

 בית לנרות שבת/חנוכה 
גדול כסוף - זכוכית 180 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 054-8418449

 ארון פלסטיק 5 מדפים 
מצב מצוין צבע חום ב- 150 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח טל': 052-5173714

 חליפה 3 חלקים לבן מידה 
4 מצב חדש ממש 90 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בב"ב 052-7600336

 מראה בדוגמת פסים 
80*80 עם מדף מעל ומתחת 
_____________________________________________)34-35ח(450 ש"ח בב"ב 052-7600336

 תוכון מאולף שלא נושך 
ועולה מאצבע לאצבע 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-4157763

 תיקי גב קטנים לבנים 
ובנות לגן + משחקים שונים 

_____________________________________________)34-35ח(15-20 ש"ח 050-4195132

 ילקוט של קל גב + קלמר 
תואם לבנים מתאים לכיתה 
_____________________________________________)34-35ח(א'-ג' 80 ש"ח 050-4195132

 יותר מ- 1,000 קלטות 
חסידיות שונות זו מזו נדירות 

מכל הזמנים 500 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-8428013

 אוהל חוף משפחתי חדש 
באריזה מידות 230*210*160 

)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 ילקוט לבית הספר חדש 
של גל - גב הכולל ידית טרולי 
+ גלגלים )בני ברק( רק 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 נגן BASIC כמעט לא 
היה בשימוש עם כבל ואוזניות 

ב- 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)34-35ח(058-3236858

 אופניים ורודות הלו קיטי 
מידה 14 100 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 למכירה בבני ברק - כנרים 
יפים, צעירים 2020 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(ליחידה 052-7151075

 אופניים מעצורי דיסק 
גלגל 26 מידה S ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4169800

 2 תיקי סמינר יפים 
חדשים כ"א 50 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)34-35ח(054-8421707

 למכירה דפנות לסוכה 
עם הרכבה קלה ונוחה 50 

ש"ח כ"א 054-8409899 או 
_____________________________________________)34-35ח(054-8487627

 גגון לרכב מאלומיניום 
1.50*1.20 300 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3169314

 2 מזרונים לילדים 190*80 
_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 053-3169314

 סורג ישר מגולוון 4*1 חצוי 
_____________________________________________)34-35ח(ל- 2 200 ש"ח 052-7696357



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כט’ באב - א’ באלול תש”פ  19/08-21/08/2020

■ 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 - ייעו 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

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

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

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

 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

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)13-38ל(טובים" 03-5782180

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(גלאט ג'ובס 073-7055666

 בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-26(_____________________________________________

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)23-24ח(טבח/עוזר נהג 052-7191083

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעות, להצטרף 

לצוות חם אוהב ומחבק.
_____________________________________________)24-35ש(050-5636364 תיתי

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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

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

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

 לחברת שיווק בהתרחבות 
דרושות עובדות רציניות 

ומתמידות לעבודה מהבית
052-7103760)29-40(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
בב"ב לגיל הרך, שכר הולם! 

הפסקה שעתיים בתשלום.
_____________________________________________)29-36ש(054-8471166 058-4012013

 לסניף חדש של מעון 
הדס בהרי גולן - ק. 

הרצוג, מטפלות / סייעות 
/ טבחית למשרה חלקית 

/ מלאה 054-8426675 
_____________________________________________)33-36ש(054-4499177

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה, ארוחות + תשלום 
חגים, 40 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)34-37ש(052-3838484

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הגשת שנת 2016 מסתיימת מחר!!! 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה
מבוגר/בוגר $1,200, לילד $500

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

הטבות מס עד 1400 $ לילד 

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)31-34(_____________________________________________

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)31-32ח(050-6651365

 בבני ברק - לימוד 
כתיבת סת"ם ללא תשלום 

_____________________________________________)31-34ש(כספי 052-7623142

 דרושים/ות משווקים/ות 
לשיווק מוצרי בריאות מהבית, 

משרה חלקית/מלאה
_____________________________________________)32-35ל(058-3211802

 הכנסה מהבית, כ- 2,000 
בחודש שנותנת מליונים! 

מכירות מזווית שונה.
_____________________________________________)32-35ש(02-6642841 שלוחה 7

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
לכל הצעות עבודה לחצי 

_____________________________________________)32-33ח(משרה/שעות 054-7938941

 מעונין ללמד חזנות 
ופיתוח קול במחיר סימלי טל': 

_____________________________________________)32-33ח(053-3582296

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

מהפכני, רווחים גבוהים, ליווי 
צמוד, לפרטים דינה

050-4103985)33-40(_____________________________________________

 חל"ת? פיטורין? קורונה? 
בואו לבסס הכנסה גבוהה. 
ליווי ותמיכה עד להצלחה 

_____________________________________________)33-36ל(054-8477787 

 לישיבה בת"א דרוש עוזר 
טבח בין השעות 7:00-11:00, 

תנאים מצוינים!
_____________________________________________)33-36ש(052-5676038

 דרושה גננת לצהרון 
בגבעת שמואל, תנאי שכר 

מעולים, קו"ח לפקס-
_____________________________________________)33-34ש(1533-967-7435

 מעונין ללמד חזנות 
ופיתוח קול במחיר סמלי מס' 

_____________________________________________)33-34ח(טל'- 053-3582296

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)33-34ח(שעות 054-7938941

 מעוניין לנקות חדרי 
מדרגות/דירות )עם ניסיון( 

_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

 מעוניין לישון עם זקנים מ- 
12 בלילה עד 5 בבוקר, בחינם, 

_____________________________________________)33-34ח(ללא שבתות 052-7396092

 התפנה אברך מוכשר 
לעבודה בכל תחום

_____________________________________________)33-34ח(054-8420794

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)33-34ח(050-6651365

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/לפי שעות, תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)33-34ח(052-3595314

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 למכירה ילקוט קל-גב 
פלמינגו + קלמר תואם חדש 

_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 052-7148948

קו עיתונות דתית / 8276998

למרכז לגיל הרך
ולמשפחה בקרית אונו

דרושים/ות

לצהרונים בגני הילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה )בהתאם להגדרת התפקיד(

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים

korot@orchot.org.il
קו"ח יש לשלוח למייל 

korot@orchot.org.il
נא לציין 

מספר משרה

לרשת פרח באלעד דרושות:
( 547קלינאית תקשורת לבי”ס חנ”מ (משרה 

( 546מרפאה בעיסוק לגן פיגור ולבי”ס חנ”מ משרה 

( 526אחות מוסמכת לגני שיקום (משרה 

( 545פיזיותרפיסטית לגן תקשורת (משרה 

( 566מטפלת רגשית במוזיקה לבי”ס חנ”מ (משרה 

( 543עו"סית למעון יום שיקומי / גני תקשורת (משרה 

( 527סייעות לגני תקשורת (משרה 

 למכירה ילקוט קל-גב 
פלמינגו + קלמר תואם חדש 

_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 052-7148948

 חוברות מרוה לצמא, 
זרקור )יש גם כרכים( 1 ש"ח 

חוברות אור תורה 3 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(פלא': 052-9509825

 תיק תקנון לסמינר חברת 
להבורסה חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
_____________________________________________)32-33ח(חדש 150 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 40 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 25 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 ילדים מספרים על עצמם 
_____________________________________________)32-33ח(12 40 ש"ח 053-3155415

 תיק צד לגבר מתאים 
_____________________________________________)32-33ח(למורה 50 ש"ח 053-3155415

 שולחן לילדים 35 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7126106

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7126106

 למכירה בהזדמנות נברשת 
יפהפיה חדשה באריזה ב- 270 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בב"ב 050-4158480

 3 בתי מנורות T5 כ"א ב- 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 055-6772789

 למעון בשיכון ה' ב"ב 
דרושה מטפלת לתינוקיה 

*גננת לכיתת בוגרים, 
משרה מלאה

_____________________________________________)32-35ש(052-7626309/10

 לגני חב"ד ת"א דרושות 
גננת למילוי מקום, סייעות 
לגן, ומטפלות למעון חגית 

054-7708715)34-37(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת לחנות 
מתנות ושוקולדים בקרית 

ויזניץ' ב"ב, לאחה"צ, אידיש 
_____________________________________________)34-37(יתרון 058-3215030

 מעוניינים בהכנסה 
נוספת? מחפשים אנשים 

חרוצים לעבודה גמישה מהבית 
או כהשלמת הכנסה לעבודה 

מתגמלת בתחום הבריאות 
_____________________________________________)34-35ל(תומר חסין 052-7499259

 דרושה בחורה/אישה 
לעבודות בית קלות/בישול קל 

לפעם בשבוע בפ"ת
_____________________________________________)34-35ל(054-3429699

 למעון בק. אונו דרושה 
מטפלת מסורה ואחראית עם 

_____________________________________________)34-37ש(נסיון 050-2736409

 לצהרונית בפ"ת 
דרושות מדריכות 

אחראיות ומסורות, ראש 
גדול, 12:30-16:00

_____________________________________________)34-35ש(053-3168162 - מאיה 

 אלמנה. מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלי בבית, ללא 

_____________________________________________)31-34(סופ"ש. 050-8550196

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)34-35ח(050-6651365

 סיוע בעניינים משרדיים 
ואדמיניסטריביים הליכים 

בירוקרטיים טופסולוגיה כתיבה 
_____________________________________________)34-35ח(ועוד 054-5938898

 אברך מפ"ת מחפש עבודה 
באזור המרכז עדיפות למשרה 

_____________________________________________)34-35ח(תורנית אייל 054-7278127

 ילקוט מהמם לבנים של 
COOL חדש באריזה!! מקורי 

עם עגלה מחוברת 95 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(058-4843223

 ילקוט לבנים עם עגלה 
מחוברת חדש באריזה!! 45 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-4843223

 מנורת קיר מעוצבת 
תלויה מהצד 50 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-7148004

 למכירה אופניים לילדים 
במצב מצויין גילאים 3-6 כל 
_____________________________________________)31-32ח(זוג 130 ש"ח 054-2819921

 3 אוגרים ב- 40 ש"ח 
בלבד! הקודם זוכה

_____________________________________________)31-32ח(050-4135002

 מנורת לילה עומד 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7126106

 מראה בדוגמת פסים 
80*80 עם מדף מחובר ומדף 

מתכת 500 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7600336 בב"ב

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 80 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 משחק קופסה "מי מה 
היכן" 25 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
10 ש"ח ליחידה

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336 בבני ברק

 נעל סניקרס מידה 28 
חדש חברת קסטרו 40 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 תיק צד לגבר מתאים 
_____________________________________________)31-32ח(למורה 45 ש"ח 053-3155415

 עיתונים מרוה לצמא סט 
של שנה 25 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 עגלת קניות מברזל 4 
גלגלים 120 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 ספר ילדותינו לכיתה ד' 
_____________________________________________)31-32ח(25 ש"ח 053-3155415

 ספר חשבון נא מספר 7 
_____________________________________________)31-32ח(18 ש"ח 053-3155415

 מחבת לפיקניק חדש 
_____________________________________________)31-32ח(נעמן 80 ש"ח 053-3155415

 כיסוי לספות צבע בורדו 
_____________________________________________)31-32ח(90 ש"ח 053-3155415

 חוברות מרוה לצמא, 
זרקור )יש גם כרכים( 1 ש"ח 

חוברות אור תורה 3 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(פלא': 052-9509825

 תיק תקנון לסמינר חברת 
להבורסה חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
_____________________________________________)32-33ח(חדש 150 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 40 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 25 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 ילדים מספרים על עצמם 
_____________________________________________)32-33ח(12 40 ש"ח 053-3155415

 תיק צד לגבר מתאים 
_____________________________________________)32-33ח(למורה 50 ש"ח 053-3155415

 שולחן לילדים 35 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7126106

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7126106

 למכירה בהזדמנות נברשת 
יפהפיה חדשה באריזה ב- 270 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בב"ב 050-4158480

 3 בתי מנורות T5 כ"א ב- 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 055-6772789
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