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קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

יז’ בחשון -יט’ בחשון תשפ”א
04/11-06/11/2020  

 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

 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 

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(_____________________________________________

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

מעלית  )שכנים דתיים(, 
מסודרת, בניין שמור , 

1,750,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)21-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

+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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

 במהרש"ל, קומה 
ב' ואחרונה, 100 מ"ר, 
אופציה לבניה על הגג 
)רעפים, עם חתימות 
שכנים והיתר בניה(, 

אפשרות לטאבו משותף, 
2,000,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)35-35(_____________________________________________

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

חדשה ברמה גבוהה!! 
1,270,000 ש"ח, א"א 

לקחת משכנתא. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

 ברימון, 120 מ"ר נטו,  
קומה 2 )לא אחרונה(,  

מתאים גם לחלוקה 
1,690,000 ש"ח, בלעדי 

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

 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(_____________________________________________

 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 
2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

3-3.5 חדרים

 למהירי החלטה, 
באזור עזרא דמשק 

אליעזר בבניין חדש, 5 
חדרים, קומה 4, חזית, 
מושקעת, כולל ריהוט, 

ענקית, 2,400,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)38-38(_____________________________________________

 באהרון דב, בבניין 
בוטיק ואיכותי )6 דיירים 
בבניין(, דירת גג ענקית, 
5.5 חדרים, קומה ג' + 
גג ענק + חניה ומעלית 
עם אפשרות להרחבה, 

3,100,000 ש"ח גמיש, 
אפשרות להשכרה 7,000 
ש"ח מיידי!! בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
03-5797756 23

054-6506501)42-42(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, 5 חד', ק"ג 
+ מעלית, משופצת ברמה 

גבוהה + סוכה גדולה
_____________________________________________)42-45ל(054-6972040

 ברחוב הרב קוק/
טבריה, 4.5 חדרים, קומה 

ג' )לא אחרונה(, עם 
מעלית, גדולה ומשופצת, 

חזית, חניה משותפת, 
2,350,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)42-42(_____________________________________________

וילות ובתים

 למהירי החלטה, 
בשדרות וויזניץ )לאנ"ש 

בלבד(, 5 חדרים, 120 
מ"ר, קומה ג' עם מעלית 

וחניה, משופצת ברמה 
גבוהה, בניין איכותי, 

2,450,000 ש"ח מציאה 
ענקית!! בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

03-5797756)43-43(_____________________________________________

בני ברק

 באזור מוהליבר, בנין 
בוטיק, 4-5 חד', תוכניות 

בתיווך אשכנזי
03-5791770)44-45(_____________________________________________

 בעמיאל, דופלקס, 
כ- 200 מ"ר + 50 מ"ר 

מרפסת גג, מעלית, חניה 
כפולה, כל קומה ג' + כל 

קומה ד', בנין בוטיק תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)44-45(חזקי 052-3882621

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

מ', 4 כ"א, קומה 4 
+ מעלית + 2 חניות, 

אופציה להרחבה וחלוקה, 
3,990,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)44-44(_____________________________________________

 בדב גרונר דופלקס 4 
חד', 120 מ"ר, ק"ג, חניה 
ומחסן, 1,665,000 נדל"ן 

_____________________________________________)44-44(הקריה 050-3000121

 בחיד"א, 110 מ"ר, 5 חד 
+ אישור לגג ותכניות, לפני 

שיפוץ, 2,600,000 ש"ח
_____________________________________________)44-47ל(052-8489993

 בהרב קוק השקט, 
4 חדרים משופצים 

ומאווררים, קומה ג' עם 
מעלית וחניה בטאבו, 

2,050,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)44-44(_____________________________________________

 ברח' יהושע, 4 חד' 
+ 2 מרפסות, עם יחידת 

הורים, כ- 113 מ"ר, 
מרווחת ומאווררת מאוד, 
חניה ומחסן בטאבו תיווך 

אשכנזי 03-5791770 
_____________________________________________)44-45(חזקי 052-3882621

 באהרון דב 4 חד', 
ק"א, משופצת ברמה 
גבוהה מאוד, 3 כ"א, 

1,650,000 תיווך אשכנזי 
03-5791770 חזקי

052-3882621)44-45(_____________________________________________

1. מוזמנות הצעות לרכישת דירה בקומה ראשונה, ברח'  אברהם בן 
דוד 13, בני ברק, הידועה כחלקת משנה 80/2 בגוש 6190. הדירה בבית 

משותף הבנוי על קרקע פרטית.
2. ניתן לבקר בדירה בימים : 5,9,11,18 לחודש נובמבר 2020 בשעה 

14.00 – 16.00. )י"ח, כ"ב, כ"ד לחודש חשון וביום ב' לחודש כסלו, 
בשעה 14.00(

3. הצעות לרכישת הדירה יש להגיש לידי הח"מ עד ליום 26.11.20 – י' 
כסלו בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית שתוקפה עד 90 ימים או 

המחאה בנקאית לפקודת הח"מ, בסכום של 10% מהמחיר המוצע, 
הערבות או ההמחאה הבנקאית תוחזר למציעים שהצעתם לא תתקבל, 

ללא כל הצמדה ו/או ריבית.
4. ערבות או שיק בנקאי של מציע שהצעתו תתקבל אשר יחזור בו 

מהצעתו - יחולט.
5. הדירה תימכר במצבה כמות שהיא )IS AS( ואין הח"מ אחראי 

למצבה מכל בחינה שהיא.
על המציע לבדוק על אחריותו, את מצבה הפיזי, המשפטי והתכנוני של 
הדירה, ואת מצב רישום הזכויות, וזאת בכל רשות ממשלתית, עירונית 

ו/או אחרת.
6. בעת הגשת ההצעה, הקונה יידרש לחתום על חוזה בנוסח שנערך 

ע"י כונס הנכסים, המצוי לעיונו במשרד הח"מ, או שניתן לקבלו בפניה 
למייל  כונס הנכסים  המצוין במודעה.

7. הח"מ יהיה רשאי להאריך את המועד להגשת הצעות, לערוך 
התמחרות בין המציעים או חלקם, לנהל מו"מ עם מציעים שונים לפי 
שיקול דעתו, ולא יהיה חייב  לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל 

הצעה שהיא אחרת.
8. הח"מ לא ישא בתשלום דמי תיווך.

9. המכירה כפופה לאישור בית המשפט השלום  בפתח תקוה.

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה בבני ברק

עדי קריגל, עו"ד ונוטריון, כונס נכסים
רח' שברץ 1, רעננה

kriegel@netvision.net.il   09-7418865 .טל. 09-7454366  פקס

באר שבע
 דירה בקומה א', מחולקת 

ל- 2 יחידות, בדרך מצדה, 
מושכרות ב- 4,000 ש"ח, 

670,000 ש"ח 054-2388654 
_____________________________________________)45-45ל(אלי

 לחטוף בזבוטינסקי!! 
מחולקת ל- 2, משופצת, 

60 מ"ר, ק"ג, מושכרת 
 1,265,000 ,4,700

מ.כהן-נכסים
052-7684074)45-45(_____________________________________________

 בבניה באזור העיריה, 
דירות 4 ח', 2,250,000 

ש"ח, 5 ח', 2,700,000 ש"ח, 
פנטהאוז, 4,300,000 ש"ח 

B.D.A 45-45(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 מציאה, ברבי טרפון, ק"ג, 
70 מ"ר + היתרים )רעפים, 
הסכמה ליחי"ד( + מדרגות 

לגג, 1,500,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)45-45(_____________________________________________

 בהרב שך, ק"א, חזית, 
מפוארת, תכנון אדרכל, 

מעלית, 125 מ"ר, 2,700,000 
_____________________________________________)45-45(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בר"ע מכבי, ק"ק מוגבהת, 
80 מ"ר + חצר כ- 30 מ"ר, 

שמורה ויפה, 1,550,000 גמיש 
_____________________________________________)45-45(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בפרדו, ק"א, כ- 
160 מ"ר, מחולקת 

ל- 3, אופציה גדולה, 
2,850,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)45-45(_____________________________________________

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

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

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 באביעד, ק.מוגבהת, 
מחולקת, כ- 130 מ"ר, 
100/30, כ- 5/2 חד', 

1,990,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 לוח דירות חינם לציבור 
הדתי והחרדי, למוכר ולקונה 
ולמשכיר, כ- 10,000 כניסות 

dira4me.co.il 45-45(ביום כנסו(_____________________________________________

 באזור מוהליבר, בנין 
בוטיק, 4-5 חד', תוכניות 

בתיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)45-45(_____________________________________________

 בקובלסקי, 160 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

בלעדי, מחולקת ל- 3 
דירות, הראשונה 4 חד' 
גדולה עם יחידת הורים 
+ 2 יחידות של 2 חד', 

מושכרות, שופץ, ברמה 
גבוהה, 2,320,000 

גמיש! בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)45-45(נדל"ן בועז 050-4156080

 בז'בוטינסקי, ק"ג, 
ליד החלוצים, מחולקת 

ל- 3 דירות, הכנסה טובה 
מאוד, רק 1,550,000 

מיידי אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)45-45(_____________________________________________

 טאבו משותף לאנ"ש 
במכבים, דירת 3 חד', 65 

מ"ר, ק"ד, חזית, סיימו 
לשפץ, חדש מהניילון, רק 
1,100,000, מיידי, מטופל 

ע"י אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)45-45(_____________________________________________

 טאבו משותף לאנ"ש 
בנורוק, ק"ב, חזית, 2 

חד', 45 מ"ר, מושכרת 
ב- 3,500 ש"ח, מיידי! 

רק ב- 850,000, מיידי! 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)45-45(_____________________________________________

 טאבו משותף לאנ"ש 
בקובלסקי, קונה אחד 

4 חד' + יחידת הורים + 
סוכה, במחיר 1,300,000, 

הקונה השני שתי 
יחידות, 32 מ"ר כל אחת, 

מושקעות ומרוהטות, 
המחיר לשתי היחידות 

ביחד 1,100,000 עיסקה 
מיידית בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)45-45(נדל"ן בועז 050-4156080

 טאבו משותף לאנ"ש 
בז'בוטינסקי, ק"א, 

מחולקת ל- 2 דירות, כל 
אחת 2 חד', 50 מ"ר, 

במחיר 850,000 ש"ח, כל 
דירה מושכרת ב- 3,500 

ש"ח, מיידי! אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)45-45(בועז 050-4156080

 לחטוף!! א.יואל, 
קומת כניסה, 61 מ"ר, 

ז.לשיפוץ + התרים, 
תוכניות 30 מ"ר, 

1,460,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)45-45(_____________________________________________

 בלעדי! בהר השלום בית 
פרטי 4 קומות, 300 מ"ר 

בנוי + חצר גדולה, משופצת, 
4,600,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)45-45(_____________________________________________

 א.עמק יזראל, 
פנטהאוז 5 חד', כ- 120 

מ"ר + מעלית.ש, 
מ.סוכה/שמש + 

ח.בטאבו, 1,850,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)45-45(_____________________________________________

 בדב גרונר, דופלקס 4 
חד', 120 מ"ר, ק"ג, חניה 
ומחסן, 1,665,000 נדל"ן 

_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

 בלעדי דופלקס מפואר, 
5.5 ח', בפרדו, 140 מטר + 

יחידה 70 מטר + מרפסת 
70 מטר + מעלית + שתי 

חניות, 3,500,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)45-45(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור הרב שך, דופלקס 
6 חד', 140 מ"ר, מסודרת, 
ניתנת לחלוקה, 2,100,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור עזרא, דופלקס 150 
מ"ר, ניתן להוסיף בכל קומה 
90 מ"ר, יש רצפה ועמודים, 

ניתנת לחלוקה, ק"ג א. פנחסי 
03-5799308)45-45(_____________________________________________

 בעמיאל, דופלקס 
כ- 200 מ"ר + 50 מ"ר 

מרפסת גג, מעלית, חניה 
כפולה, כל קומה ג' + כל 

קומה ד', בנין בוטיק תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)45-46(חזקי 052-3882621

 5 חד', באלוף שמחוני, 
120 מ"ר, 3 כ"א, ק"א, 

מושקעת, 9 דיירים, ניתנת 
לחלוקה, חדרים גדולים, סלון 

50 מ"ר, 2,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)45-48ל(050-2722415

 בבלעדיות באבני נזר, 
קומה א', ענקית, כ- 160 מ', 

6 חד', משופצת, אופצייה 
לחלוקה נדלניסט/נפתלי 

054-5951599)45-45(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב 5.5 
חדרים, 140 מ' + יחידת דיור 
כ- 25 מ', מושכרת ב- 2,500 

ש"ח, משופצת כחדשה, חזית, 
2,880,000 ש"ח גמיש

B.D.A 45-45(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 דירת נכה חדשה בחינקין, 
5 חד' + חצר ענקית, 

2,000,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)45-45(_____________________________________________

 בהר השלום, 5 חד' 
חדשה, מרווחת ומאווררת + 

חניה ומרפסת תיווך
_____________________________________________)45-48ל(054-8514143

 בלעדי! ברמבם אזור אבן 
גבירול, 5 חד', 120 מ"ר, ק"א 

+ א. להרחבה, משופצת, 
ניתנת לחלוקה בקלות, חזית, 
_____________________________________________)45-45(4 כ"א א. פנחסי 03-5799308

 במצליח 5, עורף, 
פתוח לצבי, בניין מעולה, 

דירת 5 חד', מושקעת 
מאוד, רק להיכנס, ק"ב, 
130 מ"ר + 2 סוכות + 

יחידת הורים + קליניקה 
10 מ' בקומת קרקע 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)45-45(_____________________________________________

 בגולומב 5 חדרים, 130 
מ"ר, קומה 5, מעלית 

וחניה, חזית, סלון ענק, 
במצב טוב, 2,580,000 

_____________________________________________)45-45(חמד נדל"ן 050-6452128

 הזדמנות 
ברוזובסקי!!! 5 חד', 

ק"ק, 140 מ"ר, סוכה + 
אופציה, 2,650,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)45-45(_____________________________________________

 בלעדי מציאה במינץ, 
5 חדרים, 120 מ"ר, ק"ב, 

חזית, 3 כ"א, מושקעת 
+ סוכה גדולה + חניה 

+ מחסן, 2,260,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)45-45(והשקעות 054-4290600

 בבלעדיות באלוף 
שמחוני, 4 חדרים, 120 
מ"ר )עם אופציה לעוד 

20(, קומה 2, חזית, חניה 
בטאבו, במצב שמור, 

2,450,000 חמד נדל"ן 
050-6452128)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב 
קוק השקט, 4 חדרים, 

100 מ"ר, קומה 1, 
חזית, יחידת הורים עם 

מעלית וחניה, משופצת 
)עם אופציה לחלוקה(, 
2,100,000 חמד נדל"ן 

050-6452128)45-45(_____________________________________________

 באזור הנביאים!! 
דירת 4 חדרים, 

משופצים, קומה ב' עם 
מעלית וחניה, עורפית, 
1,820,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

 מציאת השנה! בירמיהו 
4 חדרים, 110 מ"ר, ענקית + 
חניה, 6 דיירים, 3 כיווני אוויר, 
_____________________________________________)45-45(לחטוף! 054-3050561 תיווך

 בבלעדיות בפוברסקי 
)רמת אהרון(, 4 חד', 90 מ', 

אופציה בצד ובגג, 1,880,000 
גמיש "פנחס נכסים"

055-6789653)45-45(_____________________________________________

 באבני נזר, 4 חד', גדולה 
ומטופחת, חזית, ק"ב, מעלית 

וחניה, 2,350,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)45-45(_____________________________________________

 בבניה, 4 חד' גדולה, 
מרפסת שמש, חזית 

בהלוחמים, 2,100,000, עורף 
1,800,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)45-45(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,720,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

 באביעד 4 חד', כ- 100 
מ"ר, ק"א, מסודרת ויפה, 

1,690,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי 4 חד', 
כ- 100 מ"ר, ק"א, 

א.ענקית!!! מסודרת 
ויפה, 1,720,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 בשלוש השעות ד.נכה 
כ- 4 חד', 200 מ"ר, 

משופצת, א.ליחידה, 
2,100,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

 בהזדמנות!!! בשלמה 
בן יוסף 4 חד', כ- 105 

מ"ר, ק"ד, רק 1,450,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 במרכז רח' ירושלים, 4.5 
חד', 95 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

3 כ"א, 1,990,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 4 חד', 95 
מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 
משופצת, חזית, 1,980,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באהרון דב, 4 חד', 
ק"א, משופצת ברמה 
גבוהה מאוד, 3 כ"א, 

1,650,000 ש"ח מתאים 
להשקעה תיווך אשכנזי 

03-5791770
052-3882621)45-46(_____________________________________________

 בהתנאים )צד של 
ב"ב(, בבנין מטופח, 4 

חדרים, כ- 100 מ"ר, 
ק"ב + מעלית, חזית + 

מ.שמש, מיידית + חניה 
בטאבו, 2,180,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)45-45(_____________________________________________

 א.דנגור, 3 חד', ק"ב, 
כ- 58 מ"ר, 3 כ"א, 

א.בצד 50 מ"ר, שמורה, 
1,200,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)45-45(_____________________________________________

 א.דב גרונר, 3 חד', 75 
מ"ר, משופצת, ק"ג + 

מעלית, מ.סוכה, ממ"ד, 
ח.בבניין, 1,400,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)45-45(_____________________________________________

 מציאה!! שיכון ה', 
3 חד', ק"א, כ- 78 מ"ר 
)ז.לשיפוץ(, א.להרחבה 
כ- 30 מ"ר, 1,620,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)45-45(_____________________________________________



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

יז’ בחשון -יט’ בחשון תשפ”א   04/11-06/11/2020

 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

 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(_____________________________________________

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

מגדל העמק 

4-4.5 חדרים
 מציאה! במגדל 

העמק, 4 חד', ק"א, 
מוארת ומאווררת, ענקית 

+ מרפסת, נוף מדהים 
_____________________________________________)35-46ל(054-4479600

דופלקסים

2-2.5 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

פתח תקווה

ביקוש 
דירות

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.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(_____________________________________________

השקעות

 דירות להשקעה בצפון 
- יוקנעם ועפולה, החל מ- 

500,000 ש"ח, תשואה גבוהה 
052-3503504)40-52(_____________________________________________

ירושלים

+5 חדרים

עפולה

קריית גת
3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 בשכון ה' בר אילן 5 חד' 
מפוארת, 120 מ"ר, ממוזגת + 

_____________________________________________)42-45(נוף, ק"ג, בלי 053-3370813

 בהרצל 95, 3 חד', 
מרווחת, ק"א, משופצת 
קומפלט, מ.סוכה, מיידי, 

_____________________________________________)42-45ל(3,500 ש"ח 054-8506304

 במינץ, 2 חדרים + חדר 
שירות, מרווחת, משופצת 

ומרוהטת + מזגנים, 3,200 
_____________________________________________)42-45ל(ש"ח, מיידי 053-7508086

 בשכון ה', בר אילן, 2 חד', 
יחידה, מרוהטת, ממוזגת, 

36 מ"ר, מיידי, 2,450 ש"ח 
053-3370813)42-46(_____________________________________________

 בהראשונים, 3, ק"ה, 
פלוס מעלית, ממוזגת, 

משופצת, 3 כ"א + סוכה, 
_____________________________________________)43-48ל(3,500 ש"ח 052-7671305

 בהרב קוק, 3 חד', ק"ג, 
מעלית, לאחר שיפוץ, 2 

מרפסות, מזגנים, 2 שרותים, 
_____________________________________________)43-46ש(מיידי 054-7871947

 בשיכון ה', יחידה 2 חד', 
לזוג, ממוזגים, ריהוט מלא, 

_____________________________________________)43-46ל(מיידי 054-2208800

 בהרב קוק, 2 חד', ריהוט 
חדש + מזגנים, ק"א, מסורגת, 

2,800 ש"ח 03-5700880 
050-4101553)43-47(_____________________________________________

 בחברון, 2.5 חד', משופצת 
כחדשה, ממוזגת ומרוהטת, 
_____________________________________________)43-46ל(2,900 ש"ח 052-7111692

 בבית יוסף )שיכון ה'(, 
2 חד', חדשה, כ- 30 מ"ר, 

ריהוט מלא, ממוזגת, 2,350 
_____________________________________________)42-45ש(052-7610171

 בבארי, לזו"צ, 2 חד', 
1.ק"א, ממוזגת ומוארת, 

2,900 ש"ח 2. ק"ק + 
מרפסת, 3,400 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)42-45ש(מיידי, לל"ת 054-4797080

 באמרי חיים, יחידה לזו"צ, 
וכמו כן חדר ליחיד, מרוהט, 
_____________________________________________)43-46ל(ממוזג, מיידי 052-3632080

 ברחוב הרב שר 7, 
להשכרה חדר וחצי, מרוהט, 

ממוזג ומאובזר, ב- 1,600 
ש"ח, כניסה מיידית

_____________________________________________)43-46ש(050-9734807

 בבירנבוים, יח"ד חדשה 
לזו"צ, ממוזגת, דוד"ש חדש, 

מאווררת, מסורגת, מיידי 
_____________________________________________)43-46ל(050-4187758

 יחידת דיור 2 חדרים, 
ק"ב + מטבח + מקלחת, 

כולל מזגנים וריהוט קומפלט 
_____________________________________________)43-46ל(054-8455518

4-4.5 חדרים

עסקים

1-1.5 חדרים

טבריה

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

בית שמש

בני ברק 

 3 חד' בניסים גאון, ק"ד, 
מרווחת ומסודרת, איזור דת"ל, 
חניה, מעלית, מ.סוכה, 3,500 

_____________________________________________)44-47ל(ש"ח 050-2036459

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 ברמת בית שמש ד', 3 

חד', 85 מ"ר, ק"ד + מרפסת 
סוכה, מחסן, מעלית, מיידית, 

_____________________________________________)44-45ל(3,500 ש"ח 050-7700125

 בגיבורי ישראל, משופצת, 
מרוהטת, ממוזגת, מטבח, 

כניסה פרטית, ליחיד
_____________________________________________)44-47ל(050-6521476

 במנחם, 3 חד', ק-2' 
מתוך 3, חניה, מעלית, פינוי 

1.12, 4,000 ש"ח
_____________________________________________)44-47ל(052-8748875

 בקרית הרצוג, 3 חד', 
ממוזגת, נוף, מדהים, מיידי 

_____________________________________________)44-47ל(052-7658517

 דירת 2 חד', מטבח וסלון 
+ מרפסת חדשה, בעוזיאל, 

_____________________________________________)44-45ל(מיידי 052-7134169

 בק. הרצוג, 2 חד', 
מרווחת, משופצת, מרוהטת 
וממוזגת, דוד"ש, 2,700 ש"ח 

_____________________________________________)44-47ל(כולל ארנונה 052-7649863

 4 חד', באורלנסקי, אזור 
שקט, משופצת, מזגנים, 

דוד"ש, מ- 1.1.21
_____________________________________________)44-47ל(058-7040555

 למכירה בהזדמנות, חנות 
בשר, עופות, דגים וקפואים, 

בשכ' הר נוף בירושלים
_____________________________________________)44-47ל(054-8417096

 בעלי הכהן, 3 חד', כ- 80 
מ"ר, מפוארת ומשופצת, 

ק"ג, בלי, 1,560,000 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ל(052-6771932

 בבלעדיות ביהודה הנשיא, 
3 חדרים, 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2 כ"א, משופצת ומרווחת, 
אופציה להרחבה ולמרפסת 

_____________________________________________)45-45(סוכה ד.ג. תיווך 050-4122744

 בבלעדיות בבורוכוב 3.5 
חדרים, משופצת ומרווחת, 
ק"א, סוכה, מעלית, ממ"ד 

_____________________________________________)45-45(וחניה ד.ג. תיווך 050-4122744

 3 חדרים, ק"ג ואחרונה עם 
אפשרות בניה, ביהודה הלוי 

_____________________________________________)45-45(תיווך דורון 054-4980159

 3 חד', מרווחים, משופצת 
כחדשה + מעלית, בהרב שך, 

1,970,000 ש"ח
_____________________________________________)45-48ל(052-7251940

 לחטוף! באבן גבירול! 
3 חד', ק"ק, אופציה 

קיימת להרחבה, 
משוכרת ב- 3,400 ש"ח, 

רק 1,390,000 ש"ח 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)45-45(_____________________________________________

 בבניה בשיכון ה', 3 חד', 
1,550,000, 12 חודש איכלוס 
_____________________________________________)45-45("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בתרפד )גשר 
פרדס כץ(, 3 חד', 90 מ', 

קומה א', 1,450,000 "פנחס 
_____________________________________________)45-45(נכסים" 055-6789653

 בגמר בניה באזור מרכז 
בעלי המלאכה, נותרו דירות 

אחרונות ***3 חדרים, 
1,700,000 ש"ח גמיש

B.D.A 45-45(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

חזית + אפשרות לריהוט מלא 
חדיש + מחסן, 1,950,000 
ש"ח גמיש 054-8449423 

B.D.A 45-45(תיווך(_____________________________________________

 ביונה הנביא 3 חד' + 
סוכה, ק"א, שמורה, 3 כ"א, 

אופציה, 1,700,000 תיווך 
_____________________________________________)45-45(הנדל"ן 050-4177419

 בסוקולוב 3 חד', כ- 80 
מ"ר, חדשה ומושקעת, ק"ד, 

נוף, מעלית, 1,770,000 תיווך 
_____________________________________________)45-45(הנדל"ן 050-4177419

 בכהנמן, דירות 3 חד', 
מ- 1,470,000, 4 חד', מ- 

1,870,000, חזית, תשלומים 
נוחים, קבלן אמין תיווך הנדל"ן 

050-4177419)45-45(_____________________________________________

 בר"ע 3 חד', כ- 60 
מ"ר, ק"ב, מסודרת ויפה, 
1,480,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 במשולם ראט כ- 3 
חד', 50 מ"ר, ק"ב 
ואחרונה, היתרים, 

א.ענקית, 1,790,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 ברחוב חברון/
ברב קוק, 3.5 חדרים 
משופצים, קומה א', 

ללא מדרגות, חזית, מידי 
1,525,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 050-5308742
054-6506501)45-45(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בקלישר, 
ק"ק + יחידה נפרדת, סה"כ 
כ- 110 מטר )לא משופצת(, 
1,600,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(_____________________________________________

 באנילביץ 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ג + מעלית, מסודרת, 

1,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)45-45(_____________________________________________

 באזור העיריה 3 חד' 
ענקית, 92 מ"ר, ניתן להפוך 

ל- 4 חד', ק"ב, חזית, מסודרת, 
1,720,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)45-45(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בעלי 
מלאכה בבניין חדש, 3 חד', 76 

מ"ר + מ. שמש 12 מ"ר + 
מעטפת לחדר רביעי, ק"ג + 

מעלית, מושקעת, 1,890,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בקהילות יעקב, בנין 
חדש, 3 חד', תוכניות 

בתיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)45-46(_____________________________________________

 ברח' חתם סופר, 
מושקעת, ממוזגת, 

מאווררת, 3 חד' חדשה, 
ק"א, נוף פתוח, מעלית 

תיווך אשכנזי
03-5791770

052-3882621)45-45(_____________________________________________

 באבן גבירול 3 חד', 
65 מ"ר, ק"ק, אופציה 

מעשית, מושכרת ב- 
3,400 ש"ח, המטבח 
והאמבטיה משופצים, 
רק 1,370,000 בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)45-45(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים 3.5 ג
חדרים, מטופחת, כ- 95 
מ"ר, ק"ג + אופ' לבניה 

)גג בטון(, שכנים בנו, 
אפשרות ליחידות, מיידי, 

1,980,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)45-45(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לר' טרפון, 3.5 

חדרים, 75 מ"ר, 
משופצת, ק"ב, חזית, 

מיידית, 1,560,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)45-45(_____________________________________________

 בלעדי בהחלוצים 
)קרוב לאברבנאל(, 3 

חדרים גדולה, 80 מ"ר, 
מטופחת ושמורה, קומה 

ב', 1,490,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)45-45(והשקעות 054-4290600

 רח' הרצוג 3 חד', 
ק"א, כ- 80 מ"ר, 3 

כ"א, סוכה, משופצת, 
א.להרחבה, 1,560,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)45-45(_____________________________________________

 בזבוטינסקי כ- 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, ק"ב, עורפית, 

רק 1,250,000 נדל"ן 
_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

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

1,385,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 ברחוב ביאליק קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חדרים 
גדולים, משופץ חלקי, 

קומה 1.5, 3 כ"א, 
1,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

 באזור בילו, חדש בשוק, 
לל"ת, 3 חד', דירה גדולה, יפה 

ומרווחת, ק"ב, 1,600,000 
_____________________________________________)43-46ש(ש"ח 052-7132359

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בלעדי במנחם 3.5 
חד' גדולים, 86 מ"ר, 

קומה א', חזית, חניה 
משותפת, 1,700,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

 050-5308742
054-6506501)36-36(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 באזור העיריה 2.5 חד', 
65 מ"ר + סוכה, משופצת, 

ק"ב, 1,390,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

 בברוט, ק"א, 
משופצת, 2 חד' + 
מרפסת + השכנים 

חתמו, הגישו תוכניות 
לעירייה לעוד 2 חד', 

מחכים להיתרים 
מהעירייה לבניה מיידית, 

ב- 1,150,000 בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)45-45(_____________________________________________

 א.אברבנאל 2.5 
חד', ק"ב, כ- 57 מ"ר + 
יציקת בטון כ- 57 מ"ר, 

1,350,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

 מציאת השבוע!! 
א.הירדן, טאבו מסודר, 

1.5 חד', כ- 36 מ"ר, 
קומה ב', 920,000 

מיידי!! "תיווך משגב 
_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

 דירת 5 חדרים בלב קריית 
שמואל, בעמק R.e.s, עם נוף 
לכינרת, במחיר מציאה מיכל 

052-7165660)45-45(_____________________________________________

+5 חדרים

 בטבריה עילית 
במתחרדים, דירת 2 חד', 

משופצת, ק"ג, בנין מחודש, 
רק 385,000 ש"ח

_____________________________________________)45-45(052-7166160 ידידיה

2-2.5 חדרים

 רמות א': 2 דירות )3 חד' 
+ 2 חד'(, משופצות, סוכה, 

ק"ב, נוף, מציאה, למשקיע!!! 
1,820,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)45-45(הכוכבים: 02-5713375

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

נוחה, ניתן לחלוקה בקלות, 
רק 1,950,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)45-45(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! 
_____________________________________________)45-45(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 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)45-45(_____________________________________________

 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)45-45(_____________________________________________

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

קרקע, למשקיע, בסולם יעקב, 
מציאה! 1,470,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)45-45(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )72 מ"ר 
נטו( + מרפסת )12 מ"ר( + 
מחסן + ת.ב.ע 24 מ"ר, נוף, 
ק"ג, 1,790,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)45-45(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! 
_____________________________________________)45-45(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 

_____________________________________________)45-45(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)45-45(_____________________________________________

 רמות א': 4 חד' )90 מ"ר( 
+ ת.ב.ע + גינה )16 מ"ר( + 

מרפסת )14 מ"ר( + מחסן 6, 
מוארת, נוף, 2,090,000 ש"ח 
_____________________________________________)45-45(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 3 חד' )66 מ"ר 
נטו(, ק"א, נוף, סלון גדול, 
מטבח חדש, ע"י מאורות 

משה, 1,600,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)45-45(הכוכבים: 02-5713375

 למכירה במגדל העמק, 
דירת 70 מטר, מושכרת ב- 

450,000 ,2,000
R.b 052-6224648)45-45(_____________________________________________

 למכירה בעפולה, 
מחולקת ל- 2, מכניסה 

3,500, משופצת מהיסוד, רק 
600,000 ש"ח 052-6224648 

R.b)45-45(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בארלוזורוב 15, דירת גג 5.5 

חדרים, שמורה מאוד ויפה, על 
הגג יחידת דיור 35 מטרים + 

גג 63 מטרים לפרטים נוספים 
_____________________________________________)45-45(זיו שופמן 054-4295522

 בחפץ חיים/ביאליק, 
דירה 3 חדרים, מרווחת + גג 
+ חדר )כניסה נפרדת לגג( 
+ חנייה, 1,950,000 ש"ח 

050-3528252)45-45(_____________________________________________

 חייבת להימכר!!! 
בטרומפלדור, דופלקס מחולק 
חדיש, חייב להימכר!!! מעלית 
שבת, מתאים ל- 2 משפחות, 

2,250,000 גמיש!!!
_____________________________________________)45-45(050-6610501 סתיו

 בסלומון 5 חד', 120 מ"ר, 
חניה כפולה, מעלית, ק"6, 

1,790,000 תיווך יוחנן
051-2454512)45-45(_____________________________________________

 ברוטשילד/הרצל 4 חד', 
ק"1, 100 מ"ר, מיקום מעולה, 

1,390,000 תיווך יוחנן
051-2454512)45-45(_____________________________________________

 בלפור/שפירא המתחרד, 
4 ח', ק"א, מעלית, כ- 85 

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)45-45(ש' בלבד!! 050-4811122

 במרכז העיר, דירה 
מצויינת להשקעה/שותפים, 

ק"ד, מעלית, ענקית, 100 
מ"ר, 1,530,000 ש"ח
_____________________________________________)45-45(050-6610501 סתיו

 בהרצל היוקרתי, 
בהזדמנות, בניין חדש, 4 חד', 

מיזוג מרכזי, מ"ש, ממ"ד, 
חניה, מיידית, 1,750,000 ש"ח 

050-4811122)45-45(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בארלוזורוב 13, 4 חד', גדולה 

ומרווחת, קומה 4, מעלית, 
מ"ש, משופצת ויפה צוות דודי 

_____________________________________________)45-45(נגר 050-2567111

 מעולה להשקעה, במרכז 
העיר, 3 חד', תשואה 5,400, 
ברוטו, 1,000,000 תיווך יוחנן 

051-2454512)45-45(_____________________________________________

 בחפץ חיים, 85 מ"ר, 
ק"ג, מעלית, חניה, מיידית, 

מפתחות במשרד, 1,265,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח 050-6610501 סתיו

 "אינפינטי עוצמה", 
בביל"ו 3, דירת 3 חד', 84 מ"ר, 

קומה 3, שמורה עומר מלכה 
052-6089166)45-45(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", בבר 
אילן 23, 3 חד', בניין חדש, 

ממ"ש, ממ"ד, חניה צוות דודי 
_____________________________________________)45-45(נגר 050-2567111

 בברנדה, ק"א, פוטנציאל, 
פינוי בינוי, מושכר 2,600 ש"ח, 

1,090,000 ש"ח
_____________________________________________)45-45(050-6610501 סתיו

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

790,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 ברוזובסקי!! 5 חד', 
ק"ג, מעלית, מפוארת, 

סוכה, מרפסת שמש, 2 
מחסנים וחניה, 7,400 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)45-45(_____________________________________________

 בוינרב 6 חד' + 2 
יחידות הורים, 130 מ"ר 

+ סוכה, ק"ב, במחיר 
מעולה, רק 4,800 ש"ח 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)45-45(_____________________________________________

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

4,200 נדל"ן הקריה
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 להשכרה דירת 3 חדרים 
)55 מ"ר(, ברחוב רימון, 3,500 

_____________________________________________)45-04/21(ש"ח 052-2224730

 3 חדרים ברבי עקיבא 
באיזור הרב קוק, יצאה 

משיפוץ, ברמה גבוהה תיווך 
_____________________________________________)45-45(דורון 054-4980159

 ברבי עקיבא, שקטה, 80 
מ"ר, משופצת ברמה גבוהה 
+ מרפסת נוף, 4,200 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ל(054-8421867

 זול!! 3 חד' להשכרה, 
3,300, ק"ג או קרקע עם חצר 

_____________________________________________)45-45(זנזוריגולד 054-2345633

 בהשומר רוזנהיים, 3 
חדרים, 75 מ"ר, יפה ומרווחת 

ושמורה, 4,400 ש"ח לל"ת 
052-7193105)45-45(_____________________________________________

 ברחוב חברון/
ברב קוק, 3.5 חדרים 

משופצים, קומה א', ללא 
מדרגות )מידי, מתאים גם 

למוגבלים(, 4,400 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
054-6506501)45-45(_____________________________________________

 בהושע 3 חד' + מרפסת, 
מחודשת, מאווררת, מוארת 

וממוזגת + ארונות -052
_____________________________________________)45-48ל(7633675 052-7649066

 באהרון דוב, ק"א, 80 
מ"ר + מרפסת, 3 כ"א, 

2 כיורים, דירה גדולה 
מאוד ומרווחת, מיידי + 
מפתחות, 4,000 ש"ח 

בלבד בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)45-45(נדל"ן בועז 050-4156080

 במנחם בגין 3 חד', 
גדולה ומרווחת מאוד, 80 
מ', ק"ב אחרונה, במחיר 
מעולה, רק 3,500 ש"ח, 
מיידי + מפתחות בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)45-45(_____________________________________________

 בנורוק! 2.5 חד', ק"א 
+ מרפסת 60 מ"ר, רק 

3,500 ש"ח *באוסשקין! 
110 מ"ר, רק 4,000 

ש"ח "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)45-45(_____________________________________________

 2 חדרים, בפרל 28, בנין 
חדש מהנילונים, קומה ה', 40 
מ"ר, מיידי, לל"ת, 3,200 ש"ח 

054-8449114)45-45(_____________________________________________

 בקובלסקי, 2 חד', 
יחידה משופצת, חדשה, 

ק"ג + נוף, במחיר 2,400 
ש"ח + מפתחות, מיידי 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)45-45(_____________________________________________

 דירת שלושה חדרים, 
ארלוזורוב 16, כפר גנים 
א' פתח תקווה, קומה 

3, חנייה, כניסה מיידית 
_____________________________________________)45-45(חניתה ילין 054-4723517

3-3.5 חדרים

 מחפש דירת קרקע 
)נכה( + אופציה ליחידה, עד 

_____________________________________________)45-46ח(1,800,000 054-5462606

 דרושה דירת 3/4 חדרים 
+ מעלית לקניה בב"ב לא 

_____________________________________________)45-46ח(מתיווך 054-7938941

 דרושה דירה 4.5-6 ח', 
מיידי, ממושכת, לל"ת

_____________________________________________)45-46ח(052-7691997
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לפרסום
בלוח

03-6162228

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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)28-02/21ל(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

_____________________________________________)07-06/21ש(וג'קוזי 052-8860953

צפון

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

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

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

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

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-13/21(_____________________________________________

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

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

עלמה 

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)51-01/21ש(058-3266448 050-5527509

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

מדהים 052-7155422
_____________________________________________)08-08/21ש(053-3147542

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

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-01/21ש(04-6973389

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

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-33/21ל(052-6377060

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348
www.hapagoda.com)16-45/20(_____________________________________________

מכוניות

קנית רכבים

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)37-35/21ש(050-5238722

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-34/21ש(050-7532336

הסעות

 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 

_____________________________________________)29-03/21ל(חינם 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-07/21(_____________________________________________

■ 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)30-30/21(_____________________________________________

מחשבים

שידוכים

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה לכל העדות! גם 
לחסידים וליטאים שדכן 

מקצועי עם המון הצעות 
_____________________________________________)23-06/21ש(054-8422105

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה!
_____________________________________________)38-31/21ש(052-7674348

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

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

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

לבחורים ומשפחות, עד 10 
_____________________________________________)42-26/21ש(מיטות- 052-7623725

קוממיות
 צימר נקי, מטופח וממוזג, 
לשבת וחול + חצר ומשחקים, 

במחיר מבצע 052-7113937 
_____________________________________________)42-45ל(08-6601778

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

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

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

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

 להשכרה יומי ושבתות, 
צימר לזוג בעיר העתיקה של 

צפת, מיקום מעולה
_____________________________________________)43-46ש(052-7153475

השכרת רכב

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

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:

_____________________________________________)39-34/21ש(077-40-900-70

לימוד נהיגה

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

079-5227716)01-06/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

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

 נמצא לפני כחודש באזור 
זבוטינסקי השומר שעון זהב 

לאישה 058-3205561
_____________________________________________)43-44ח(053-3132709

 נמצאה שרשרת בערב 
סוכות ברח' ירושלים פינת רבי 

_____________________________________________)43-44ח(עקיבא 052-7608317

 אבד לפני 4 חודשים, 
מפתח בצבע שחור באיזור 
_____________________________________________)43-44ל(כפר אברהם 055-6778086

 נמצאה טבעת זהב יהלום 
בבני ברק בכו' בתשרי טלפון: 

052-7646206)43-44(_____________________________________________

 מעוניינים באופנים במצב 
מצוין ובזול לנער בן 14 בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(050-4118891

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)43-44ח(סימלי 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחה ברוכת ילדים

_____________________________________________)43-44ח(050-6651365

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה ארון ספרים + שולחן 

_____________________________________________)43-44ח(לסלון 054-8434129

נחסמה לך הקבוצה?
מספרנו החדש!

מתקשה להכניס מספרים 
ידנית לקבוצה?

ב"לאמיר רעדן-בא נדבר" 
יסדרו לך הכל

החברה שתיתן לך 
תמיכה ושירות אנושי!

התקשר עכשיו:

)יש לחייג מטל' נייח(
053-767-0767
08-3755555

פתיחת קבוצה חדשה

תמיכה ושרות

ללא צורך לצאת מהבית!
054-4792456

סיוע לאנ"ש
בקבלת תו 
נכה לרכב

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-07/21(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

יבניאל

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

079-5551606 050-2080678)51-01/21(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-04/21ש(050-8954654

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

_____________________________________________)51-01/21ש(ומטופחת 052-7833506

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

_____________________________________________)10-01/21א(מאובזרות 052-8357813

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

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

_____________________________________________)45-06/21ש(ומפוארת 052-6990764

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-51ש(052-6990764

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-31/21ש(053-9428753

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

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

והגולן, ליד השטיבלאך
_____________________________________________)33-49ש(050-4124556

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

_____________________________________________)31-05/21ש(גקוזי' 050-4154145

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)12-14/21(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-47/20(_____________________________________________

כלנית

 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 

_____________________________________________)02-05/21(במקום 050-3388668

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

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

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/21(וחדר אוכל. 054-6987257

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/21ש(054-5989347 04-6987450

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

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)23-47ש(050-6333765

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

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

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

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

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
_____________________________________________)31-11/21ש(052-8013000

 קרוב לציון! בית + יחידה, 
30 מיטות, לר"ה ושבתות 

)אפשרות לשטח ענק לימי 
_____________________________________________)35-47ש(ר"ה( 052-2227653

 יחידת ארוח + חצר פרטית 
+ טרמפולינה, עד 7-8 מיטות, 

_____________________________________________)37-47ש(קרוב לציון 052-2276532

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

ספסופה

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-10/21(למירון, 050-2606535

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

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

נהריה 

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

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

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

_____________________________________________)24-04/21ש(054-6388082

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

 "בוסתן בכפר" - 10 יח' 
)+60 איש( לקבוצות, שבתות 
חתן וכו', בריכה ענקית, חדר 

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

 "למרגלות ההר" - 4 
יח' ארוח + בריכה + 

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)35-43ש(052-4604609

 בעיר העתיקה, דירת 2 
חד', בסגנון עתיק, 8 מיטות 
_____________________________________________)44-03/21ל(04-6973454 055-6744395

 שדכן עם המון הצעות, 
גם למבוגרים, פרק ב', ובעיות 

_____________________________________________)44-45ל(רפואיות 054-8410116

 נמצא צמיד זהב בבית וגן 
בירושלים במוצאי שבת כט' 

_____________________________________________)44-46ל(תשרי 054-8470541

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)44-45ח(ילדים 050-6651365

 דרושה עגלה לילד בן 1/2 
_____________________________________________)44-45ח(שנה פלאפון 050-4116799

 מעוניינים בפקס לייזר 
_____________________________________________)44-45ח(במצב טוב 050-4116799

 למסירה מזרון מתנפח 
למניעת פצעי לחץ ברחובות 

_____________________________________________)44-45ח(058-3266172

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)44-45ח()בפתח תקוה( 052-2786557

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)44-45ח(למסירה 054-8529353

 דרוש ריפוד לעגלת ביבי 
גוגר' סיטי מיני במצב מצוין 

_____________________________________________)44-45ח()לא סגול( 054-8571577

ירושלים 52 ב”ב ליד העירייה

חוזרים לחנות עם 
המון מבצעים...

 עודפי מעבר לקיץ 
בהנחות ללא תחרות

10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
054-7212985

החל מיום א' הקרוב
ב-“אצל בתיה”

מי שמגיע ירוויח! 

 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)48-48/20(_____________________________________________

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

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

אור הגנוז

בני ברק

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

13 חדרים, 40 מיטות + בריכה 
_____________________________________________)27-52/20ש(052-7645585

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

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

כולל שירותים ומזגן, ב- 
_____________________________________________)30-03/21(470,000 ש"ח 052-7169562

 פרויקט של 50 דירות 
יוקרה בדרום תל אביב כולל 
היתר ביד, ליזמים וקבלנים 

בלבד פולטוב נכסים
052-3646632)39-51(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/20ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

משרדים

 בהרצל, ב"ב, 65 מ"ר, 
מזגן, מטבחון, שרותים, 1,800 

_____________________________________________)42-45ל(ש"ח 052-7127207

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

www.tuv.bait.co.il -"42-19/21ש(צימר(_____________________________________________

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 
תנאים שלא שמעתם 

_____________________________________________)45-45(תיווך דורון 054-4980159

 חנות 22 מ"ר + גלריה, 
ליד קניון רפאלי, במחיר מציאה 

_____________________________________________)45-45(תיווך דורון 054-4980159

 חנות 45 מ"ר, בצומת רבי 
עקיבא הרב קוק תיווך דורון 

054-4980159)45-45(_____________________________________________

 חנות להשכרה בפסג בגן 
וורשא, במחיר מציאה, 34 

מ"ר, לכניסה מיידית תיווך דורון 
054-4980159)45-45(_____________________________________________

 להשכרה חנות ברח' 
ירושלים סמוך לר' 

עקיבא, 40 מ"ר, מיידית 
תיווך אשכנזי

03-5791770 חזקי
052-3882621)45-46(_____________________________________________

 למכירה בלעדי ברבי 
עקיבא, קרוב לרחוב 

רשי, חנות 20 מ"ר + 
גלריה, חזית, מושקעת 
ומושכרת, מיקום מרכזי 
ומבוקש, תשואה גבוהה 
לפרטים נוספים סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)45-45(_____________________________________________

מחסנים
 בחזון איש 58, מחסן, 

כולל שירותים ומטבחון, חדש 
מהנילונים, 15 מ"ר, מיידי, 

לל"ת, 1,200 ש"ח
054-8419056)45-45(_____________________________________________

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)45-45(תיווך דורון 054-4980159

 משרד 21 מ"ר, רק 1,800 
ש"ח, קומת כניסה תיווך דורון 

054-4980159)45-45(_____________________________________________

 במימון ביה"כ הגדול, 
משרדים/חנות, 200/50 מ"ר 
במחיר מציאה תיווך הנדל"ן 

050-4177419)45-45(_____________________________________________

 בחזון איש 58, משרד, 
כולל שירותים ומטבחון, חדש 

מהנילונים, 15 מ"ר, מיידי, 
לל"ת, 1,200 ש"ח

054-8419056)45-45(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה, ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט
_____________________________________________)45-4/20ש(058-5994740

בר יוחאי

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

_____________________________________________)45-18/21ש(052-4481113

 במגדלי המלכים, נוף 
לשפת הכנרת, מרפסת, 

מתאים לזוג + 4 ותינוק, 5 
דק' למדרחוב 054-8425184 

_____________________________________________)45-4/21ש(054-6511250

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

052-3540874 077-8228803)45-45(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-44/21ש(054-8042119 04-6989119

 בהר כנען, בית ארז, אירוח 
יהודי, מתחם עם 55 מיטות + 
חצר + חדר אוכל + ביהכנ"ס 

_____________________________________________)45-44/20ש(052-4281804

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

 אבדה שקית + תפילין + 
טלית + חליפה בתאריך ח' 

_____________________________________________)45-46ח(חשון בב"ב 054-8478814

 במכירה באולם מרום 
בערב ר"ה נמצאה שקית 

עם 2 עליוניות שחורות טל': 
_____________________________________________)45-46ח(058-3248132

 אבד נגן מיני סמארטבס 
באזור דובק בתאריך יא' בחשון 

_____________________________________________)45-46ח(052-7140850

 נמצאה אוזנית בלוטוס 
שחורה באזור דובק לפני מס' 

_____________________________________________)45-46ח(שבועות 052-7140850

 אבדה שרשרת זהב לבן 
בבני ברק בשב"ק נשמח 

לקבלה עפ"י סימנים
_____________________________________________)45-46ח(053-3216773

 נמצאה פאה בחודש אב 
בשדרות ניצה בעיר נתניה יש 
_____________________________________________)45-46ח(לפנות לטל': 053-3171601

 נשכחה מגבעת בתוך 
קופסאת פלסטיק בקו 400 

_____________________________________________)45-46ל(בחוה"מ סוכות 052-7102268

 מחפש גלגלים לאופני 
ילדים קדמי ואחורי ב"ב

_____________________________________________)45-46ח(050-5343924

 דרושה תכולת דירה לקניה 
_____________________________________________)45-46ח(054-8430577

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)45-46ח(למסירה 054-8529353

 מטען לאופנים חשמליות 
_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח 054-5462606

 בטריה לאופנים חשמליות 
דרושה תיקון 400 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-5462606

 מכונת ברד 500 ש"ח 
למכירה 03-6191468

_____________________________________________)45-46ח(052-7698994

 מיקסר לעוגות עוצמתי 
עובד מצויין כולל החלקים 150 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7679123

 מד חום אינפרא אדום 
חדש באריזה 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)45-46ח(052-7679123

 למכירה מצלמת פנסוניק 
LUMIX חצי מקצועית 
חדשה באריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(054-8464909

 מצלמה חדשה פשוטה 
מסין ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7154435

 bosch מד טווח לייזר 
GLM30 חדש באריזה 200 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 053-3342830

 bosch PSR960 מברגת 
במצב שמור ללא סוללה 80 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 053-3342830

 תנור אפיה ובישול בנוי 
פורולוטי )ניקוי עצמי( טורבו 

מצויין חב' קיינג רק 500 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(טל': 052-8969770

 בטריה לאופניים חשמליות 
36V )בני ברק( בשימוש 

פחות מחודש 500 ש"ח טל': 
_____________________________________________)45-46ח(052-7115396

 מאוורר חדש תקרה 
באריזה 3 מהירויות 190 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בפ"ת 052-2786557

 פטיפון SANYO ב- 250 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח טלפון: 055-6781713

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

_____________________________________________)45-46ח(054-4443635

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
חדש ויפה במיוחד )בני ברק( 

_____________________________________________)45-46ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 מחשב נייד עם מאגר 
ספרי קודש 499 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(058-3263264
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08-8660940
הטבות מס עד 1400 $ לילד 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

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

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

גם ללא הכנסה / ללא ילדים

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
זמני נחיתת מטוסים ■

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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

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

 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

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

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8281152 / 

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

 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

 דרוש עובד מנוסה 
להתקנות מיזוג אויר מאיזור 

המרכז, תנאים טובים
_____________________________________________)42-45ל(058-7348517

 דרושה מטפלת למעון 
יום במרכז בני ברק, 
משרה מלאה בלבד

054-4842065
 052-7119894)42-45(_____________________________________________

משפחה חמה
מקבלת נשים 

מבוגרות )סעודיות(
המלצות בשפע 

יחס חם ואישי
073-7366818
03-6774319

התפנה 
מקום

 למאפיית מצות 
בארה"ב, דרושים עובדים 

עם נסיון וויזה בלבד!!! 
_____________________________________________)43-46ל(להתקשר 03-9163163

 מתן סיעוד בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים 

מטפלים/ות
לקשישים/ות, תנאים 

_____________________________________________)43-16/21(טובים 03-5782180

 לפעוטון בפ"ת דרושה 
גננת, מיידי, לגילאי 
שנתיים, נסיון חובה

_____________________________________________)43-46ש(052-4491044

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)43-50ש(052-7623142

 למעון בק.אונו דרושה 
מטפלת מסורה ואחראית + 

_____________________________________________)43-46ש(נסיון 050-9722200

 בחור אנ"ש מנקה מדרגות 
חרוץ ובעל ניסיון!

_____________________________________________)43-44ח(050-4148811

 התפנה טבח עם ניסיון, 
_____________________________________________)43-44ח(יר"ש לפרטים 050-4165749

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

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

 למכירה מכשיר כשר, 
E1200, בבני ברק, 120 ש"ח 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

לרגל התרחבות
ערוץ היהדות

דרושים
אנשי רדיו וטלוויזיה

לתפקידים:
ניהול • הגשה • הפקה • עריכה • תוכן
טכנאות שידורים • צילום ווידאו וסאונד

< יש לציין במייל את התפקיד אליו הנך מגיש מועמדות >

חובה ניסיון קודם
קו"ח למייל:

tv@radio2000.co.il

בס"ד

 לפיצוחיה בב"ב, דרוש 
עובד )בחור ישיבה(, 

למשרה חלקית, לשעות 
_____________________________________________)44-47ל(בוקר/לילה 054-4596777

 למשרד יעוץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד 
ml2460@partner.net.il)44-47ל(_____________________________________________

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

פ"ת, ק"ס, וירושלים
052-6580906)44-47(_____________________________________________

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

מהפכני, רווחים גבוהים, ליווי 
_____________________________________________)44-51(צמוד, לפרטים 050-4103985

 מזכירה לבי"ס בת"א, 
למ"מ, החל מחנוכה, עמידה 

בלחץ קו"ח:
 mail:6307420@gmail.com

טלפון בין 9:00-12:00
 03-6307422)44-45(_____________________________________________

 בפתח תקווה, דרוש 
נהג חלוקה בעל רכב מסחרי, 

חלוקת סחורה )עצמאי(, 
ניסיון מקצועי קו"ח למייל: 

mamecher@gmail.com)44-47(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה 
מאזור שהם - מודיעין - 

לוד, מעל 15 שנה, רשיון 
_____________________________________________)44-47ש(ב' 052-8708776

 מעוניין למסור שיעורים 
פרטיים בחשבון ומתמטיקה 

מתאים מאוד לסטודנטים 
_____________________________________________)44-45ח(חרדיים 058-3201953

 התפנה טבח עם ניסיון, 
_____________________________________________)44-45ח(יר"ש, לפרטים 050-4165749

 בן 39 מעוניין לישון עם 
זקנים מ- 12 בלילה עד 5 

_____________________________________________)44-45ח(בבוקר 052-7396092

 מעונין ללמד חזנות 
ופיתוח קול במחיר סימלי מס' 

_____________________________________________)44-45ח(טל': 053-3582296

 מנקה מדרגות אנ"ש 
_____________________________________________)44-45ח(חרוץ ומנוסה 050-4148811

 סטודנט חרוץ שנה ג' 
בראיית חשבון מעוניין לעבוד 
3-4 פעמים בשבוע במשרד 

_____________________________________________)44-45ח(רו"ח 053-3153699

 מצב כלכלי דחוק? עסק 
עצמאי רווחי מהבית, ללא 
_____________________________________________)44-47ל(סיכון + ליווי 050-4151097

 לפיצה דומינו ב"ב, 
דרושים שליחים
_____________________________________________)44-47ל(054-4596777

 למשרד עו"ד במגדלי 
ב.ס.ר, דרוש/ה פקיד/ה 

לניהול תיקי לקוחות, להיקף 
משרה מלאה. סביבת עבודה 

ממוחשבת, ידע באקסל - 
יתרון, ניסיון בעבודה בתחום 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmuamadim@gmail.com)45-52(_____________________________________________

 דרושות סייעות לגיל 
+25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)45-48ש(054-8507450

 לישיבה בת"א עובד ניקיון 
כללי, 7 שעות עבודה קו"ח: 

 lenovo123@outlook.co.il
055-6874031)45-46(_____________________________________________

 למעון חב"ד ברמת 
אביב, דרושות מטפלות 

במיידי חגית-
_____________________________________________)45-48ש(054-7708715

 מעונין לנקות בנינים גינות 
בתי כנסת ודירות )עובד יר"ש( 

_____________________________________________)45-46ח(052-7110035

 מעוניינת לטפל בילדים 
מהצהריים דתית ומנוסה 

)ארוחות, משחקים ויצירה( 
_____________________________________________)45-46ח(054-2310582

 מנקה מדרגות )אנ"ש( 
ובתי כנסת! חרוץ ומנוסה! 

_____________________________________________)45-46ח(050-4148811

 מעוניין לנקות חדרי 
מדרגות/דירות )עם ניסיון( 

_____________________________________________)43-44ח(052-7154435

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר / אפשרי 

_____________________________________________)43-44ח(לפי שעה 050-6651365

 מעוניין למסור שיעורים 
פרטיים בחשבון ומתמטיקה 

_____________________________________________)43-44ח(058-3201953

 אופנים בצבע ורוד מידה 
12 ב- 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)44-45ח(050-4158480

 אופנים בצבע סגול מידה 
20 ב- 60 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)44-45ח(050-4158480

 למכירה מדפסת טובה 80 
ש"ח + מסך מחשב 80 ש"ח 

+ מזוודה 80 ש"ח
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(050-4158480

 אופנים לילד ב- 70 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(בבני ברק 050-4158480

 מכשיר סודה מצב מצוין 
ב- 150 ש"ח טל':

_____________________________________________)44-45ח(052-5173714

 למכירה כתר כלה 130 
_____________________________________________)44-45ח(ב"ב 053-3325028

 למכירה ספרית מחשב 
+ מגירות 200 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)44-45ח(050-3337530

 מאוורר על עמוד יציב 
וחזק תעשיתי 300 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-7127207

 כיריים גז 2 להבות 250 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח אבנר 050-3337530

 למכירה נגן בייסיק חדש 
באריזה 90 ש"ח
_____________________________________________)44-45ח(058-3280920

ריהוט

תינוקות
 מיטת תינוק של 

"שילב", איכותי מאד, 
כחדש, צבע שמנת + 

מזרון אורטופדי ומגן 
_____________________________________________)43-47ש(מיטה 054-8527470

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG )בני ברק( 

_____________________________________________)45-46ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)45-46ח(250 ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בלבד 054-7216671

 מייבש שיער מקצועי 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 מקרר אלקטרה קלאסיק 
במצב מצויין )בני ברק( 500 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

 מחשב נייד במצב טוב 
15 אינץ של חברת DELL ב- 

_____________________________________________)45-46ח(500 ש"ח 052-7154435

 3 בתי מנורות T5 כ"א ב- 
_____________________________________________)45-46ח(100 ש"ח 055-6772789

 מחשב נייח + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 
מעולה!!! 450 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)45-46ח(תקווה יובל 052-8401909

 גימבוי D5 נינטנדו לייט 
מצב חדש + משחק ב- 300 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7154435

 מחשב 15 אינץ של חברת 
DVD + DELL בשימוש 

כ- 6 שנים ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(052-7154435

 GAMER-MAX גימבוי 
מצב חדש 200 משחקים ב- 

_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח 052-7154435

 גימבוי INOVA כ- 450 
משחקים בלי בטרייה ב- 100 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7154435

 AEG מכונת כביסה 
5 ק"ג פתח עליון )בני ברק( 

_____________________________________________)45-46ח(450 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

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

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)45-46ח(200 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  ללא מסך במצב 
מצויין )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
חדש )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(100 ש"ח 054-7216671

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)45-46ח(050-3337530 אבנר

 למכירה ספרית מחשב 
+ מגירות 200 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)45-46ח(050-3337530

 למכירה ספה פינתית 
בצבע שמנת 500 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(03-6191468 052-7698994

 למכירה ספת עור לבנה 
בצבע שמנת 500 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(03-6191468 052-7698994

 למכירה מיטה כפולה + 
מזרונים 300 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(03-6196964 052-7698994

 למכירה מזרונים לחדר 
שינה 200 ש"ח 03-6196964 

_____________________________________________)45-46ח(052-7698994

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני )לספות( 
מעץ טבעי 70*140 )בני ברק( 

_____________________________________________)45-46ח(200 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

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

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 ארון ספרים 32*90*160 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח כ"א 054-7216671

 כורסת יחיד נוחה במיוחד 
)בני ברק( 500 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
בצבע אגוז )בני ברק( 150 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

 ארונית אחסנה הכוללת 
4 מגירות של כתר )בני ברק( 

_____________________________________________)45-46ח(120 ש"ח 054-7216671

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 050-3337530

 שולחן לפינת אוכל 200 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7126106

 פינת אוכל נפתחת + 6 
כסאות מרופדים, עץ מלא, 

כחדשה, בהזדמנות, אפשרות 
_____________________________________________)45-48ל(להובלה 052-8383354 )ב"ב(

 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
צבע חום כהה, חדשים, 

_____________________________________________)45-48ל(בהזדמנות 052-4227714

 עגלת מוצי במצב טוב 2 
חלקים + קידי בורד 500 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(052-7635027

 עגלת בייבי ג'וגר טיולון 
+ שכיבה )תואמת( כחדשה 

_____________________________________________)45-46ח(499 ש"ח 03-9092321

 עגלת תינוק משולבת 
כחדשה משוכללת 470 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(פלאפון: 050-9089110

 עגלה משולבת רק 200 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 050-9089110

 ניו בורן לעגלת יו יו 
הדוגמא המשובצת כחדשה 
_____________________________________________)45-46ח(רק 500 ש"ח 054-8430684

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופניים מצב חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(054-8464909

 לול איכותי מעץ 199 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(054-4381651

 לול עץ עם מזרון 95 על 
95 ס"מ במצב מעולה 290 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-5385013 בני ברק

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוק )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(500 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה 
כחדשה )בני ברק( 130 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בלבד 054-7216671

 מיטת תינוק/עריסה 
הכוללת מנגנון רטט + 

מוסיקה )בני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 גלקסי רגיל משומש בצבע 
לבן ב- 250 ש"ח בלבד

_____________________________________________)45-46ח(052-7558801

 S5360 למכירה יאנג 
תומך כשר חדש באריזה סגור 

_____________________________________________)45-46ח(ב- 250 050-6559771

 שמלות לארועים/חגים 
יפות מצב מצויין 20-50 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(052-7691997

 חצאיות מוטי טופ חדשות 
_____________________________________________)45-46ח(40 ש"ח כ"א 052-7691997

 תיקי נשים מצב מצויין 10 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7691997

 36V פלורוסנט + סטרטר 
)לא לדים( 6 ש"ח חדשים 

_____________________________________________)45-46ח(052-7691997

 גנרטור למכירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(03-6191468 052-7698994

 קילו תערובת מיוחדת עם 
כופתיות לתוכונים 30 שקל 

_____________________________________________)45-46ח(050-4157763

 אופניים לילד מידה 20 
BMX ב"ב 170 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)45-46ח(052-7669361

 למכירה כלוב גדול של 
תוכים מברזל על גלגלים 

ב- 100 ש"ח 03-6185730 
_____________________________________________)45-46ח(054-8574447

 חוברות מרוה לצמא 
זרקור )יש גם כרכים( 1 ש"ח 

ברטניקה לנוער חדש 11 
כרכים 100 ש"ח 300 טלקרט 

_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח 052-9509825

 אופנים לילדים מצוין 
כחדש רק 130 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-9089110

 חליפה חדשה לחלוטין 
של קסטרו שחורה מידה 48 

דגם יפה ועדכני 149 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(058-3263264

 נעלי עקב איטלקיות של 
מקס מורטי מידה 46 חדשות 
_____________________________________________)45-46ח(לגמרי 99 ש"ח 058-3263264

 למכירה 2 אקווריום 
מידות: 50/50 ס"מ גובה: 40 
_____________________________________________)45-46ח(ס"מ 250 ש"ח 050-3337530

 למכירה אופני הרים מידה 
20 לילדים מגיל 8-13 250 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-2819921

 BMX אופניים לילדים 
במצב מצויין לגיל 3,4,5,6 כל 

_____________________________________________)45-46ח(זוג 130 ש"ח 054-2819921

 נגן חדש ללא רדיו ומסך 
חדש ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7154435

 ילדותינו א', ג', ד', ו' 30 
ש"ח כ"א קורות הדורות 30 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-8529353

 2 שמלות, בז שחור וורוד 
עתיק 150 ש"ח כ"א

_____________________________________________)45-46ח(054-8529353

 4 גלילי נייר לפקס רוחב 
216 מ"מ 50 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3342830

 LC900 סט מחסניות דיו 
BROTHER רב פעמיות 

_____________________________________________)45-46ח(100 ש"ח 053-3342830

 עיתוני מרווה לצמא 35 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 053-3155415

 ספר קומיקס השחקן/
המסע חיים ולדר 30 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 מראה לקיר/ארון 40*80 
ס"מ ללא מסגרת 60 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 נברשת לסלון קריסטל 
כולל נורות 35 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חדש קסטרו 45 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 מנורת לילה עומד 90 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7126106

 כספת מתאים גם לבית 
כנסת 400 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 נעל אלגנטית מידה 39 
עקב 8 ס"מ גובה 80 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 שולחן לילדים 35 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 בימבה ג'וק 35 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 מכשיר כושר לא חשמלי 
_____________________________________________)45-46ח(250 ש"ח 052-7126106

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(80 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(80 ש"ח 054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(120 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

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

עם בסיס תומך 70 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
תוצרת ANGELS )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל-גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה מלוכלת 
)בני ברק( 30 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש הכולל 
4 גלגלים + 2 מעצורים )בני 

_____________________________________________)45-46ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה אופני ילדים מידה 
BMX 18 מצב מצויין 150 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 053-3121020

 מזוודה גדולה חדשה 
בצבע אפור )בני ברק( 170 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

 תקליטי חזנות, קונה/
מוכר/מחליף, מפרטי

_____________________________________________)45-48ל(054-4929855

 כובע בורסלינו כחדש, 
קנייטש, מידה 58, 420 ש"ח 

_____________________________________________)44-52ש(054-8422105

 גיטרה אקוסטית חברת 
אקו אטליה כחדשה 180 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(054-8484630

 תוכון מאולף שלא נושך 
ומתאים לילדים 110 מירושלים 

_____________________________________________)44-45ח(050-4157763

 סט משניות יכין ובועז יג' 
כרכים 100 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(050-4174525
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