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דירות 
למכירה

יד’ בשבט -טז’ בשבט תשפ”א
27/01-29/01/2021  

 ירד המחיר, בטבריה, 
באזור עמי דופלקס עם 2 

כניסות )לא גג( בבניין ק"א 
סלון ומטבח ופ"א )50 מ"ר( 

ומעליה ק"ב 4 ח.שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,625,000 
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 

4-4.5 חדרים

 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 ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

050-5308742)23-23(_____________________________________________

+5 חדרים 

וילות ובתים

 באימרי ברוך, לאנ"ש, 
6 חד', ק"ג עם מעלית, 
130 מ"ר, חזית, 3 כ"א, 

משופצת, 2,700,000 
ש"ח ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

אלעד

 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(_____________________________________________

 באדמור מגור, 180 
מ"ר במפלס אחד, קומה 

א', חזית + אופציה 
להרחבה, 3,900,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
4 חדרים משופצים 

ומאווררים, קומה ג' עם 
מעלית וחניה בטאבו, 

1,980,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

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

 ברדק ברמת גן, באזור 
הרב קוק השקט בב"ב, 4 
חד' חדשה ומשופצת ק"ג 

עם חניה. 2,250,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ

050-5308742
054-6506501)46-46(_____________________________________________

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

עורפית, משופצת, אפש' 
לבניית יח"ד בק"ק, 

1,950,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
054-6506501)47-47(_____________________________________________

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 
ברמה גבוהה + אופציה, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

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

03-5797756)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברחוב אבטליון, 
דופלקס יוקרתי, עם 

מעלית, בקומה ד', 5 
חדרים, ומעליה סלון ענק 

+ חדר + גג גדול, הכל 
מפואר וברמה גבוהה, 
חניה צמודה + נוף + 

אוויר, 4,050,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)51-51(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ברמת אהרון ברחוב 
יוקרתי, וילה בנויה 300 

מ"ר בשלושה מפלסים + 
אופציות, לא משופצת, 
5,800,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בבן דוד, דירת 160 
מ"ר, 4 חד', ק"ג ומעליה 

2 חד' + גג, חזית, ללא 
מעלית, 2,600,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' יהונתן 
בקרבת מגדלי ב.ס.ר, 

דירת קרקע, 4 חד', 100 
מ"ר, משופצת, מיידי, 

1,850,000
_____________________________________________)03-06ש(050-2321046

 בבלז, 95 מ"ר, קומה 
א', חזית, 1,900,000 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)52-52(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה, לא 

בטאבו, 2,250,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)01-01(קוק 23 054-6506501

 מציאה!! 4 חדרים, 
ברחוב יגאל/ירושלים, 
ק"ג )לא אחרונה(, עם 
מעלית, חזית, 3 כ"א, 

שמורה, 1,840,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 במרכז רימונים, 
דופלקס 240 מ"ר, מחולק 

ל- 2 דירות נפרדות, 11 
חד', משופצת מהיסוד, 

4,200,000 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)02-05ל(לל"ת 050-4146361

 בבית הילל, 4.5 
חדרים, קומה ב', חזית, 

3 כ"א, שמורה ומסודרת, 
2,420,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)02-02(_____________________________________________

בני ברק

 באבן גבירול, אבני נזר, 4 
חד', לל"ת, כיווני אויר מצויינים, 

_____________________________________________)03-06ל(מטבח חדש 054-5418110

 ברחוב בלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 70 

מ"ר, ק"ק מוגבהת, 
משופצים מהיסוד, ללא 

אפשרות למשכנתא, 
1,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)48-48(קוק 23 054-6506501

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות 

של 3 חדרים, בקומה א', 
אפשרות לקניה משותפת 

)2 משפחות(, בטאבו 
משותף, 2,150,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742
054-6506501)51-51(_____________________________________________

 לקראת אכלוס בצירלזון, 
פנטהאוז 3-3.5 חד', מרפסת 

גדולה, 3 כ"א, חזית תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)04-07(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בדונולו, 
90 מטר, 3 חדרים + 
מרפסות, קומה ג', 3 

כ"א + אופציה, גג בטון, 
2,170,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 לקראת אכלוס בצירלזון, 
דירת נכה 4 חד' + חצר גדולה 
תיווך ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)04-07(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים קרוב 
לגן העיר, 3 חדרים 

משופצים ומרווחים, 
קומה א', 1,540,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 בהרצל 3 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית, 

חזית, שמורה + חניה 
משותפת, 1,410,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 בק. הרצוג, ביגאל אלון, 3 
חד', חזית, כ- 70 מ"ר, ק"ב + 
סוכה, 1,450,000 ש"ח, לל"ת 

_____________________________________________)04-07ל(050-4168134

 לקראת אכלוס בצירלזון, 
3 חד' יפות, חזית, מרפסת 

שמש תיווך ישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)04-07(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)04-04(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

 עסקת השבוע! לרציניים 
ולמבינים בלבד! דירת 4 חד' 
+ דירת 3 חד' + יחידה 30 

מ"ר + יחידה 35 מ"ר, היחידות 
מרוהטות, הכל חדש מהקבלן, 
_____________________________________________)05-05(3.6 מליון, תיווך 053-8070707

 בס"ד, עומדים לפני 
קניית / מכירת דירה? 

ותוהים איך מתחילים מי 
ילווה אותנו! לפגישה 

ראשונית ללא כל 
התחייבות תיווך דורון 

054-4980159)05-05(_____________________________________________

 עלינו על הקרקע, 
אכלוס תוך 24 ח', ברחוב 

צפת, דירות 4 ו- 5 חד' 
_____________________________________________)05-05(תיווך דורון 054-4980159

 בדניאל, ק"ב, עורפית, 
70 מ"ר + אישורים ל- 40 

מ"ר + מעלית, 1,690,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)05-05(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, יח"ד 18 
מ"ר, בטאבו נפרד, 550,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)05-05(_____________________________________________

 באזור סוקולוב, 200 
מ"ר, מחולק ל- 2 דירות ו- 2 
יח"ד, 3,300,000 ש"ח "מוטי 

_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

 בלעדי כ- 60 מטר ביהודה 
הנשיא, קומה ב' + חתימות 

לפינוי בינוי עתידית + אופצייה 
להפוך אותה כעת ל- 3 ח', 
1,410,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בבניה באזור העיריה, 
דירות 4 ח', 2,190,000, 5 
ח', 2,600,000, פנטהאוז, 
4,250,000 ***בגמר בניה 
באזור מרכז בעלי מלאכה 

נותרו דירות אחרונות, 3 
חדרים, 1,700,000 גמיש

B.D.A 05-05(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי בסלומון נכסים 
והשקעות, בצירלזון 

בסיום בניה, דירות 4/3 
חדרים ופנטהאוס, כניסה 

תוך כ- 3 חודשים, נוף 
מדהים, מיידי, החל 
מ- 1,550,000 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)05-05(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא/
דובק, דירת גג )2 

מפלסים(, 150 מ"ר, 3 
למטה + 1 למעלה + גג 

פתוח, ק"ד + מעלית, 
מיידי, 2,050,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)05-05(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק"ד, 
דופלקס 130 מ"ר, 6 חד', 

מחולקת, 2,020,000 ש"ח 
"מוטי פרוינדליך"

050-8909993)05-05(_____________________________________________

 במינץ, דופלקס 135 
מ"ר + היתרי בניה לעוד 

20 מ"ר, מיידי! בבנין 
מטופח + מעלית וחניה, 
ב- 2,150,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)05-05(נכסים 050-4177750

 בשיכון ה', דופלקס 260 
מטר, בקומה א', מחולקת 

ל- 4 חד' + 4 חד' + יחידה, 
מתאים לטאבו משותף, 
3,750,000 גמיש "פנחס 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באזור בן פתחיה, 
דופלקס 5.5 חד', 140 מ"ר, 
ק"5 + מעלית )ניתן לקנות 

+ 2 מחסנים מושכרים(, 
משופצת, נוף, 2,420,000 

_____________________________________________)05-05(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בהזדמנות דופלקס 
בסוקולוב, 5 חד', ק"ג, 

כ- 100 מ"ר, חניה, 
1,850,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 במכבים דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

ק"ב, ורצפה כ- 35 מ"ר, 
ואופציות, 1,690,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)05-05(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב, 
5.5 חדרים, 140 מ' + יחידת 

דיור כ- 25 מ', מושכרת 
ב- 2,500, משופצת כחדשה, 

חזית, 2,850,000 גמיש
B.D.A 05-05(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בקרית הרצוג בבניין חדש, 
דירת 3 חד', 70 מ"ר, מרווחת 

+ יח"ד 2 חד', 30 מ"ר, 
מתוכננת היטב, מושכרת ב- 

2,800 ש"ח, 1,880,000 ש"ח 
_____________________________________________)05-05(נדלניסט 050-6589497

 בהזדמנות!! באבני נזר 
5 חד', 140 מ"ר, 3 כ"א, ק"א, 

מעלית, שמורה, מרווחת 
ומתוחזקת, 35 מ"ר מעטפת 

+ מטבח פסח + סוכה, 
2,550,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)05-05(_____________________________________________

 בגינת דוד 5 חד', כ- 
150 מ"ר, מהממת!!! 

ק"ב, חניה, מחסן, 
2,770,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בחזוא/קרית משה, ק"ג, 
חזית, 5 חד' + מ.שמש, 

מעלית וחניה, 2,480,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)05-05(_____________________________________________

 באהרן דב, ק"א, חזית, 
5 חד', 115 מ"ר, ישנה, 

1,850,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

 בזוננפלד, ק"ב, 5 
חד', 125 מ"ר + מעלית, 

2,200,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

 בחזו"א/נחמיה, 4 
חד', 110 מ"ר, ק"א, חזית, 

שמורה, 3 כ"א, חניה בטאבו 
+ מעטפת של כ- 40 מ"ר, 
2,670,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)05-05(_____________________________________________

 באבן גבירול, 5 חדרים, 
קומה 1, חזית, 140 

מ"ר!! משופצת חלקית, 
2,400,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 בהאי גאון! ק"ק, 
מחולקת לשתי דירות, 
שלוש ושתיים, כניסות 

נפרדות! בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)05-05(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי בשכונת אור 
החיים, בפרדו, 5 חדרים, 

כ- 130 מ"ר, שמורה, ק"ג 
+ מעלית, חזית לשדרה 
+ יחידת דיור כ- 30 מ"ר 
בק"ק, מיידי, 2,750,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)05-05(והשקעות 054-4290600

 פלמח, ק"א, 4 חד', 
משופצת מהיסוד + מרפסת 
שמש, 1,670,000 זנזוריגולד 

054-2345633)05-05(_____________________________________________

 באהרן דב, ק"ג, חזית, 
4 חד', 95 מ"ר, שמורה, 

1,770,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

 במתתיהו, ק"ג, 4.5 חד', 
115 מ"ר, ישנה + אופ' בצד 
ובגג, 2,500,000 ש"ח גמיש 

"מוטי פרוינדליך"
050-8909993)05-05(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' בקובלסקי, 
100 מטר נטו + מעלית, 
חזית + שלד לעוד כ- 25 

מטר, 1,740,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)05-05(אלטרנטיב 054-5500263

 מציאה!!! במנחם בגין 
4 וחצי חדרים, קומת קרקע, 

ממ"ד, 1,520,000 גמיש 
_____________________________________________)05-05("פנחס נכסים" 055-6789653

 בשיכון ה' 4 חד', 100 
מ"ר, בבניין חדש, ק"6, חזית, 

מרווחת + מעלית + חניה 
+ מחסן, יח"ה + סוכה, 

2,300,000 ש"ח נדלניסט 
050-6589497)05-05(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חדרים 
בטאבו משותף, קומה א', 

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

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 באזור רשי 4.5 חד', 80 
מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 

כחדשה, 1,900,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

 בלעדי בבן נריה 
)אסם(, חדשה, 4 חדרים 
גדולה, 110 מ"ר, חזית 

לכיוון הגינה + סוכה, 
קומה 6 + מעלית, מיידי, 

2,220,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)05-05(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לישעיהו, כ- 4 

חדרים + מרפסת שמש 
+ סוכה, ק"ד + מעלית 
+ חניה צמודה + מחסן/

משרד 22 מ"ר בק"ק, 
1,920,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)05-05(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי 4 חד', כ- 
100 מ"ר, ק"א, א.גדולה, 

1,700,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

 במכבים 4 חד', כ- 110 
מ"ר, ק"ב, משופצת 

חלקית, 1,770,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בדב גרונר 4 חד' 
חדשה!!! כ- 85 מ"ר, 

ק"ד, מעלית, רק 
1,580,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בטרומפלדור 4 חד', 
94 מ"ר, ק"א, מסודרת 
ויפה, 1,750,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)05-05(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

 בבלעדיות בחרל"פ 3.5 
חדרים גדולה + מרפסות, 
כ- 100 מ"ר, ק"א, 2 כ"א, 

חזית, פינוי מיידי גרוס תיווך 
050-4122744)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות בהחלוצים, 
3.5 חד', גדולה במיוחד, כ- 
100 מ"ר, ק"א, 3 כ"א + 2 
מרפסות, חניה בטאבו, פינוי 

גמיש גרוס תיווך
050-4122744)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות בחרל"פ 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 

כ- 70 מ"ר, ק"ב, 2 כ"א, פינוי 
גמיש, שווה לתאם! תיווך גרוס 

050-4122744)05-05(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, ק"ב, 
עורפית, 3 חד', 65 מ"ר, 

משופצת, 1,420,000 ש"ח 
גמיש "מוטי פרוינדליך"

050-8909993)05-05(_____________________________________________

 בירושלים, ק"ג, חזית, 3 
חד', 75 מ"ר + אישורים בגג 

בטון, לא לחלוקה, 1,730,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)05-05(_____________________________________________

 למביני עניין! בגולומב 
בבנין בוטיק יוקרתי, 3 חד', 

ק"ג, מפוארת + ריהוט יוקרתי, 
פינוי ארוך תיווך אנג'ן

072-3168837)05-05(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור הרב 
קוק, 3.5 חד', משופצת ויפה, 
רק 1,650,000 ש"ח "אלמוג 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 052-6402078

 בלעדי 3.5 ח', בנורדו 
השקט, בניין אברכים, קומה 
ג', חזית, כ- 90 מטר + גג 

בטון, 1,620,000, מפתחות 
במשרד תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 
חזית + אפשרות לריהוט 

מלא חדיש + מחסן + חניה, 
1,950,000 גמיש

B.D.A 05-05(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בשלמה בן 
יוסף 3 חד' + סוכה וחניה 

בטאבו, קומה א' עם מעלית, 
חזית, 1,450,000 "פנחס 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 055-6789653

 בקרית הרצוג! 3 חד' 
+ הרחבה מוכנה של עוד 
60 מ"ר, אופציות חלוקה 

מגוונות, 1,900,000 
ש"ח "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב 3.5 חד', 
75 מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת 
+ סוכה, גדולה, בניין מטופח, 

1,720,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)05-05(_____________________________________________

 באזור העיריה 3.5 חד', 
75 מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד, חזית, 1,680,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בגבעת רוקח ליד ר' 
עקיבא, 3 חד', 70 מ"ר, 

ק"ב, חזית, משופצת, סוכה, 
1,590,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור רח' הרצוג 
בבניין חדיש, 3 חד', 80 מ"ר, 
ק"ב + מעלית + מ. שמש, 

מצב מעולה, אפשרות לחניה, 
1,790,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

 בפרדס כץ בבניין חדש 
בסיום בניה, דירת נכה 3 חד', 
70 מ"ר + חצר 40 מ"ר, חזית 

+ חניה, 1,500,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

 בלעדי בבנימין 
אברהם, 3 חדרים, ק"ב, 
חזית + מעלית + חניה, 
1,420,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)05-05(_____________________________________________

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

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בדנגור 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"ד, ג.בטון, חתימות 

שכנים, 1,420,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 ברחוב קלישר בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 80 
מ"ר, קומה א', חזית, 

משופץ, 1,300,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 בלעדי באזור חגי, 3 ח', 
78 מטר, משופצת, קומה א', 

חזית + סוכה, 1,790,000 
גמיש תיווך אלטרנטיב

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בזכרון מאיר, דירת דמי 
מפתח, 3 חד', 78 מ"ר, חזית, 

קומה א', משופצת, ניתן 
לקבל משכנתא, 1,150,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 באיזור הרב שך, 3 
חד', 80 מ"ר, ק"ב, עורפית, 
משופצת ומרווחת + סוכה, 

1,600,000 נדלניסט
050-6589497)05-05(_____________________________________________

 בגבעת רוקח 3 חד', 
52 מ"ר, ק"4, בניין חדש, נוף 
פתוח מגובה, דירה מושלמת, 

מאווררת ומרווחת, 1,475,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בחברון/הרב קוק, 
3.5 חד' משופצים, ק"א, 
ללא מדרגות, חזית, מידי 
1,525,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 בביאליק קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חד' 

גדולים, משופץ חלקי, 
קומה 1.5, 3 כ"א, 

1,450,000 גמיש. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,550,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________



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

יד’ בשבט -טז’ בשבט תשפ”א   27/01-29/01/2021

 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

4-4.5 חדרים

מגדל העמק 

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

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, 6,500 ש"ח, 
2,060,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

ירושלים

עסקים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בחברון/ברב קוק, 3.5 
חדרים משופצים, קומה 
א', ללא מדרגות )מידי, 
מתאים גם למוגבלים(, 

4,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23

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

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

נדל”ן 
מסחרי

נתיבות

 בפרדס כץ, בדנגור, לזוג, 
2 חד', ק"ק, מסודרת + 
מטבח חדש, 3,000 ש"ח

_____________________________________________)52-07/21ל(058-4125331 03-5790424

 דרושה דירה 3 חדרים 
בפרדס כץ/ק.הרצוג לל"ת 

_____________________________________________)01-02ח(054-8501272

 דרושה דירה לקניה 
קומה נוחה עם מעלית עד 

1,600,000 ש"ח לל"ת
_____________________________________________)01-02ח(054-7385609

 בקרית הרצוג בנוייפלד, 3 
חד', ק"א, מושקעת ומסודרת 

_____________________________________________)02-05ל(052-3609796

 1 חד', פרטי, לבודד, ברח' 
חברון, כניסה משותפת, ריהוט 

מלא, 1,800 ש"ח כולל מים 
_____________________________________________)02-05ל(וארנונה 054-4400074

 מחפש לקנות דירה 
בסנהדריה שלושה חדרים עם 
מעלית לל"ת עד 1,600,000 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 054-7385609 ירושלים

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' )אפשרי 

חלקי(, 45 ש"ח למטר 
)לא לחנויות( בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 ברבי עקיבא/גן וורשא, 
חנות 20 מ"ר, מיקום 

מעולה, חזית, עם חלון 
ראווה גדול, 6,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

חנויות

משרדים

 באולמי היכלי מלכות 
בבני ברק, התפנה תאריך 

כ"א שבט, כולל הגינה 
_____________________________________________)50-01/21(חיים - 054-4517799

אולמות

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/21ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

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

 מבצע חורף חם! מתחם 
נופש מרווח + חדר אוכל 

+ גקוזי', נוף מרהיב, קרוב 
לרשב"י 050-9070487

_____________________________________________)50-9/21ש(050-3070487

 להשכרה, בלעדי, 
מציאה, חנות 130 מ"ר, 
ברבי עקיבא/הרב קוק, 

חזית, מיקום פצצה, 
15,000 ש"ח לכל מטרה 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)01-01(_____________________________________________

מחסנים

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

- 8 חד', 26 מיטות. 
בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

_____________________________________________)48-47/21ש(055-2275344

בני ברק
 במלצר 21, דירת חדר, 

ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 
וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)50-17/21ל(052-7613554

 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(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + אופ' 

למשכנתא, 1,030,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ

054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בדוד המלך, 87 מ"ר, 
קומה א', 1,660,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! דירה 
4 חד' גדולה + מרפסת, 
מתאימה להשקעה, עם 
תשואה נאה, לרציניים 

_____________________________________________)03-06(בלבד 052-8469855

 מיידי! וילה על חצי דונם, 
בשכ' הורד, 6 חד' + יח"ד 

נפרדת 3 חד', מושקעת
_____________________________________________)03-06ל(052-4668429 052-3587878

 בק. הרצוג, 3 חד', חדשה 
ומפוארת, מפרט גבוה + 
מרפסת, אפשרות לריהוט 

_____________________________________________)03-06ל(052-7690396

פתח תקווה

 דרושה דירה להשכרה 4-6 
ח' ממושך לל"ת שיכון ו'/ה' 

_____________________________________________)03-04ח(052-7691997

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)50-49/21ש(050-8954654

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

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

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

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

 וילה מאובזרת, מול 
הכנרת, ליומיים לזוג - 600 
ש"ח, 6 חדרים, עד 30 איש 

- 4,000 ש"ח 052-3224835 
_____________________________________________)46-20/21ש(052-2634477

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

 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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-15/21ש(052-6990764

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

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

בר יוחאי

גורן
 מתחם 2 צימרים, 
מאובזרים, נקיים, מגוון 

פינוקים, נוף מהמם + חצר 
_____________________________________________)50-5/ש(אטקרציות 050-3332884

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

והגולן, ליד השטיבלאך
_____________________________________________)50-10/21ש(050-4124556

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

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

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

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

ירושלים והסביבה

יבניאל

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

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

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

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

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

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

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

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

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)47-06/21ש(050-6333765

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

ביהכנ"ס 052-7646764
_____________________________________________)46-46/21ש(052-7634389

 בס"ד בכוכב יעקב, בריכה 
גדולה ומחוממת )פרטית( 

*מתחם צימרים מהממים, עד 
21 איש, 250 ש"ח לזוג ליום 

_____________________________________________)46-45/21ש(055-6697474

 בגאולה, דירת אירח יוקרתית 
+ גינה * במקור ברוך 4 חד' 

_____________________________________________)48-21/21ש(מפוארת !! + חצר 053-3131809

כוכב יעקב
 צימר זוגי מפנק, חדש 

ונקי + חדר ג'קוזי, גינה 
_____________________________________________)51-23/21ל(ופרגולה 051-5777000

 צימרים ביבניאל 
למשפחות וזוגות ולגיבוש. 

דונם של משחקים, קרוסלה 
_____________________________________________)2-13ש(וסנוקר 052-3540874

 בית חדש + גינה גדולה, 
טרמפולינה, נדנדה, נוף, 2 חד' 

שינה + יח' הורים
_____________________________________________)2-27/21ש(053-7173048

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 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

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

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

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(04-6989734

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 "רפאל בקתות אירוח"
2 צימרים עד 16 איש + גקוזי' 

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)48-48/21ש(מהדרין צמוד 053-7519198

ספסופה

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

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

בני ברק 
 במלצר 21, דירת חדר, 

ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 
וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)50-17/21ל(052-7613554

 בשיכון ה', 5 חד', ענקית, 
משופצת כחדשה, ממוזגת + 

נוף פתוח + סוכה גדולה, ק"ג, 
_____________________________________________)04-07(ללא 053-3370813

4-4.5 חדרים

 בהירדן 4 חד' + יחידה 
חדשה ומפוארת, ק"א, לטווח 

ארוך, 5,200 ש"ח
_____________________________________________)04-05(053-4174181 תיווך נכסים

 בסירקין, 3 חד', ק"א, 
מטופחת ומאווררת, כחדשה 

+ סוכה, פינוי גמיש
_____________________________________________)03-06ל(058-3278633

 ברמב"ם, 2 חד', 60 מ"ר, 
ריקה, ממוזגת, מחיר גמיש, 

_____________________________________________)04-07ל(מיידי 054-8430972/1

 בקרית הרצוג, יח"ד 2 חד' 
+ מקלחת, שרותים ומטבח, 
3 מזגנים, מרוהטת קומפלט, 

_____________________________________________)04-07ל(ק"ב 054-8455518

 יח"ד יפיפיה, בבילו, 
קומה 5 + מעלית, כחדשה, 

מרוהטת + סוכה, מיידי
_____________________________________________)03-06ל(050-4164695

 3 חד', במימון, ש"כ, 
סוכה, מעלית, מסודרת, מיידי, 

4,000 ש"ח גמיש בערב
_____________________________________________)02-05ל(03-5783190 058-6596329

השקעות

 בחדרה בבלעדיות, 
4 חדרים, בפינוי בינוי, 

מושכרת 2,600, רק 
830,000 "עוגן נכסים" 

052-7123737)05-08(_____________________________________________

 מחסן ברזובסקי, כ- 9 
מ"ר, 700 ש"ח. משרד מפואר 
+ שרותים באוסם, כ- 7 מ"ר, 

_____________________________________________)04-05(900 ש"ח 052-7632114

 במגדל שלם )הטורים(, 
125 מ"ר, קומה נוחה, נוף! 

בריכה, ג'ים ועוד, 4,150,000 
_____________________________________________)04-07(ש"ח. 053-5224782

 באליעזר 3 חדרים, 
60 מ"ר, קומה ב', חזית, 

מסודרת, 1,490,000 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בנורדאו, 2.5 חדרים, 
קומה 2, 60 מ"ר, 

באיזור השקט, 3 כיוני 
אויר, שמורה ומוארת, 
1,430,000 תיווך חמד 

_____________________________________________)05-05(נדל"ן ציון 054-3321212

 בבלעדיות!!! מציאת 
השבוע!!! באבן גבירול, ק"ק 
מוגבהת, 2.5 חדרים, אופציה 

ענקית, עם תקרת בטון 
_____________________________________________)05-05(ועמודים, תיווך 053-8070707

 בהזדמנות! באזור 
העירייה, 2.5 חד', משופצת 

ויפה + א.לבניה מאושרת + 
סוכה, רק 1,399,000 ש"ח 

_____________________________________________)05-05("אלמוג נכסים" 052-6402078

 בלעדי 2 ח' בברוט, קומה 
ג', מקרקע, בניין אברכים, 
כ- 40 מטר + גג בטון + 

אפשרות לחידוש רשיון שהיה 
על הגג ובצד תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות!! באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצד ובגג, 

קומה 2.5, 1,400,000 "פנחס 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בטרומפלדור 
2.5 חד', 52 מטר, קומה 3, 

חתימות שכנים בגג בטון, 
1,270,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 055-6789653

 מציאה שלא תחזור!!! 
זבוטינסקי 2 חד', קומה א', 

עורפית, 50 מטר, 1,080,000 
_____________________________________________)05-05("פנחס נכסים" 055-6789653

 בטרומפלדור 2.5 חד', 
50 מ"ר, ק"ג ואחרונה, גג 

בטון, 1,260,000 נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

 בזבוטינסקי 2.5 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ב, חזית, 

רק 1,190,000 נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

1-1.5 חדרים
 בלעדי! באזור רמבם דירת 

חדר 19 מ"ר, ק"ק, טאבו, 
מסודר, משופצת, מושכרת 

ב- 2,000 ש"ח, 720,000 ש"ח 
_____________________________________________)05-05(א. פנחסי 03-5799308

פנטהאוזים ודירות גן
 רמות א': 6 חד' )152 

מ"ר( + חצר 60 מ"ר, ק"א, 
פינתי, נוף, כיוונים, סלון 

גדול, 3,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 
נטו!( משופצת + מרפסות 

)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,190,000 ש"ח, שווה! 
_____________________________________________)05-05(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )100 
מ"ר(, שמורה + סוכה )8 

מ"ר( + מחסן )10 מ"ר(, גישה 
נוחה, ק"א, 2,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)05-05(תיווך 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 

_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-5713375

 בלפור/שפירא, 3 דקות 
מהאיזור החרדי, 4 ח', מעלית, 

בניין מטופח, רק 1,390,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח 050-4811122

 בבלפור-שפירא! 4 
חדרים + חצי, משופצת, 

מעלית, חנייה בטאבו, 3 כיווני 
אוויר, 1,670,000 לפרטים: 

054-5566145)05-05(_____________________________________________

 3 חד' גדולה ובמיקום 
מעולה, כניסה מיידית, 

ההסתדרות 2, קומה חמישית, 
מעלית, חניה, חניתה ילין

054-4723518 054-4723517)05-05(_____________________________________________

 רמב"ם 3 ח' + חצי, 
מעולה לכל מטרה )4 יח' 

חוקיות דירת שותפים(, 
קומה א', 3 כיווני אויר, רק 

1,320,000 ש"ח
050-4811122)05-05(_____________________________________________

דופלקסים
 מציאה! ברבי עקיבא 

אזור ישעיהו, בבניין 
חדש, דופלקס 5 חדרים 
+ מרפסות שמש, יחיד 

בקומה! + חניה, ב- 
6,500 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)05-05(_____________________________________________

 בגניחובסקי, קומה 
3, ללא, 5 חדרים ענקית, 

משופצת, מרווחת, מוארת 
ומאווררת, 3 כ"א, מטבח 

ענק, יחידת הורים מושלמת, 
מרפסת שמש, ועוד המון 

תוספות, לל"ת, 6,300
053-8070707)05-05(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 5 חד', 
ק"ד, 3 כ"א, מעלית, 
ב.חדש, 4,500 נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

 בהירדן 4 חד' + יחידה 
חדשה ומפוארת, ק"א, לטווח 

ארוך, 5,200 ש"ח
_____________________________________________)05-06(058-3237205 תיווך נכסים

 במירון 10, ק"א, 4 
חד', לאחר שיפוץ, ממוזגת, 

מאווררת, ונעימה, 4,400 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ל(מיידי 055-6771791

 בקרית הרצוג, בקובלסקי, 
3 חד', ק"ב + מעלית, 

מטבח חדש, מרפסת סוכה, 
3,600 ש"ח 052-4476744 

_____________________________________________)05-08ל(03-6195580

 בסלנט 3 חדרים 
גדולים ומשופצים, קומה 

ב', בבנין חדש, חזית, 
4,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בבארי 3.5 
חדרים, משופצת, ריהוט 

חלקי, ק"ג, חזית, מיידית, 
4,300 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)05-05(_____________________________________________

 מציאה, 2 חד' באברבנאל, 
מושקעת, מלאה אור ואויר, 
מ.אמריקאי, מעלית, 2,300 

_____________________________________________)05-08ל(ש"ח 050-4196040

 מול העירייה, 2 חד', 
חזיתית, משופצת, מרוהטת, 

ק"ג )בלי(, מרפסת סוכה, 
3,400 ש"ח 052-4476744 

_____________________________________________)05-08ל(03-6195580

 חדשה, מפוארת, מרוהטת 
קומפלט, קומה ג', בבנימין 

_____________________________________________)05-08(אברהם, 2,650 052-7691171

 בחברון 2 חדרים 
ענקיים, קומה ב', חזית, 
מיידי, 3,200 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 מציאות! בנורוק! 2.5 
חד', ק"א + מרפסת, 60 

מ"ר *באוסשקין! 107 
מ"ר, ק"א! מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)05-05(_____________________________________________

 דירת 2.5 חדרים גדולה, 
בקרית הרצוג, מטבח חדש, 

אמבטיה, מרפסת גדולה 
לסוכה, כיווני אויר מעולים, 

_____________________________________________)05-07(ללא תיווך 050-9423335

 יח' דיור חדר וחצי, 
מרוהטת, משופצת 
קומפלט, ממוזגת, 

סוקולוב 47, 2,600 כולל 
_____________________________________________)5-8ש(מים 050-4164507

פנטהאוזים ודירות גן
 באורלנסקי/אחד העם, 

4 ח' + גג )סוכה(, כניסה לגג 
מתוך הבית וגם כניסה נפרדת 

מבחוץ, מושקעת ויפה, רק 
4,750 ש"ח 050-4811122 

050-6610501)05-05(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 ב"ה מבקשים לקנות 
דירה בב"ב כ- 60 מ"ר רציניים 

במחיר סביר לל"ת
_____________________________________________)05-06ח(050-6616906

 מחפש לקנות דירה 
בסנהדריה שלושה חדרים עם 
מעלית לל"ת 054-7385609 

_____________________________________________)05-06ח(ירושלים

 ברעננה, דירות להשקעה, 
במחירי מציאה, השקעה 

מובטחת, תשואה גבוהה. 
_____________________________________________)05-06(לרציניים בלבד 053-3961414

 מחסן ברוזובסקי, כ- 9 
מ"ר, 700 ש"ח. משרד מפואר 
+ שרותים, באוסם, כ- 7 מ"ר, 

_____________________________________________)05-06(900 ש"ח 052-7632114

 מבחר חנויות / 
משרדים / ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 

תנאים מעולים תיווך דורון 
054-4980159)05-05(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
בבניין חדש, משרד/

מחסן, כ- 180 מ"ר + 
חניה וגישה לרכב, ב- 

7,000 ש"ח, מיידי! להב 
_____________________________________________)05-05(נכסים 050-4177750

 למכירה מרתף 156 
מ"ר, מחולק ל- 6 דירות, 

הכנסה נטו 120,000 
ש"ח בשנה! רק 

1,550,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)05-05(- מתווכים" 03-5701010

 חנות בגן וורשא, במיקום 
הכי טוב בעיר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)05-05(תיווך דורון 054-4980159

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)05-05(תיווך דורון 054-4980159

 משרד 110 מ"ר, מוכן 
לקליניקה, במרכז העיר תיווך 

_____________________________________________)05-05(דורון 054-4980159

 משרד 34 מ"ר, ברב קוק, 
רק 2,000 ש"ח תיווך דורון 

054-4980159)05-05(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
ומפוארת, בקריית 
שמואל, 110 מ"ר, 

מתאים ל- 11 נפשות, 
_____________________________________________)05-04/21ל(נוף לכנרת 054-7151300

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

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

 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

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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה יד’ בשבט -טז’ בשבט תשפ”א   27/01-29/01/2021

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

_____________________________________________)47-45/21ש(050-4296661

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

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

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 

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

■ 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 ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

_____________________________________________)23-06/21ש(054-8422105

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(_____________________________________________

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

 שידוכים לבני תורה ובנות 
סמינר + פרק ב'

_____________________________________________)46-05/21ל(050-6023060

אבידות

שיפוצים

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

תכולות מגניזות ומחסנים 
_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/21ש(054-4543701

משכנתאות
 "משכנתא כהלכה", 
זולה, דיגיטלית, וחסכונית, 
גם למסורבים, ללא מאמץ 

_____________________________________________)47-6/21ש(050-2234052

שלומי
 יחידת נופש חדשה, 
מתאים לזוג + 4, דירה 

גדולה, נוף מהמם פסטורלי, 
אטרקציות, 5 דק' מהים

_____________________________________________)50-5/ש(052-4595914

אירועים
 באולמי היכלי מלכות 

בבני ברק, התפנה תאריך 
כ"א שבט, כולל הגינה 

_____________________________________________)50-01/21(חיים - 054-4517799

 י.ד ניהול ופיקוח בניה, 
עריכת חוזי שיפוץ ובניה 

_____________________________________________)52-11/21ש(052-7011232

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

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-31/21ל(050-4156810

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

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

 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

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

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

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

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

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________
 נהיגה ברמה אחרת, 

לימוד מהיר, קצר 
ואיכותי, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
052-2595370)07-07/21(_____________________________________________

 ביום שישי כ' חשוון 
- בקו 28 ב"ב, נשכחה 

מטריה שחורה של נער, 
היקרה לו מאוד!

_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 דרוש לאברך את הספרים 
"עיטורי תורה" ו"תוספת 

ברכה" אפשרי במשומשים 
_____________________________________________)01-02ח(054-7432035

 נמצא ארנק לכרטיסי 
זיכרון בר"ע בב"ב המאבד יפנה 

_____________________________________________)02-03ח(לטל': 053-3161746

 נמצא לפני שנה בערך, 
ארנק אשה, בקו 402, ניתן 

לקבלו לפי סימנים
_____________________________________________)02-03ל(054-8444471

 אבדה מצלמה במוצ"ש 
ויחי באוטובוס מטבריה לב"ב, 

קו 969, יקר לבעליו
_____________________________________________)2-5ש(058-3285507

 נמצא צעיף שחור קטיפה 
בר"ח שבט תש"פ באולמי 

_____________________________________________)02-03ח(מרום ב"ב 052-7602896

 נמצא כרטיס רב קו ע"ש 
יעקב טויב בחנוכה ברבי 

_____________________________________________)02-03ח(עקיבא 052-7602896

 מעוניין לקבל בתרומה 
או במחיר יד שניה שולחן אור 

_____________________________________________)02-03ח()סת"ם( 054-8481224

 למסירה מטבח + שיש 
צבע חום בהיר + כיור מידה 
_____________________________________________)02-03ח(2.70 על 2.90 052-5737813

 למסירה בב"ב כל המדפים 
של מקרר תדיראן-אפולו 

המתאים לחברות נוספות 
_____________________________________________)02-03ח(052-7673590

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)02-03ח(בפתח תקוה 052-2786557

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)52-21/21ש(058-3266448 050-5527509

 נמצא תיק ובו ציוד יקר 
_____________________________________________)03-04ח(לים לפרטים 054-8446685

 נמצא צמיד בשבת ויחי 
ברחוב רבי עקיבא ב"ב

_____________________________________________)03-04ח(052-7118588

 נמצא כרטיס קניות וכסף 
לפני כחצי שנה בגרשטנקורן 

_____________________________________________)03-04ח(ב"ב 052-7118588

 נמצא לפני כשבועיים, 
מעיל שחור של ילדה, גיל 

שנתיים, בגן שפירא בק. הרצוג 
_____________________________________________)03-04ל(052-7659608 03-5792452

 דרוש לאברך את הספרים 
"עיטורי תורה" ו"תוספת 

ברכה" אפשרי במשומשים 
_____________________________________________)03-04ח(054-7432035

 מעוניין בשעון סייקו קוורץ 
צלילה ל- 200-300 מ' עד 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 052-7671681/2

 אברך מעונין לקבל 2 
כיסאות משרדיות פשוטות 

_____________________________________________)03-04ח(050-4160457 ירושלים

 למסירה רדיאטור חימום 
חדש למשפחת אברך או 

_____________________________________________)03-04ח(לבחורי ישיבה 050-4195132

 קונה קלטות של סיפורי 
_____________________________________________)03-04ח(ילדים 054-8490512

 מכשיר לייבוש לק ג'ל, 
חדש באריזה, 120 ש"ח, 

עם לוחית אלקטרונית 
לסימון הדקות
054-6337121)03-06(_____________________________________________

ריהוט

 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
חדשים, צבע ונגה, אפשרות 

_____________________________________________)51-02/21ל(בנפרד 052-4227714 

תינוקות

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה + מזרון מיטת תנוק 

אורטופדי 400 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

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(_____________________________________________

צפת

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

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/21ש(04-6973389

 וילות מפוארות, 8-18 
חדרים, עד 60 איש, 

בריכה מחוממת, ג'קוזי 
ומשחקיה 054-8469788 

_____________________________________________)02-13ל(052-7692051

 נמצא כסף בקרית הרצוג 
_____________________________________________)04-05ח(בני ברק 054-3605129

 לסופר סתם דרוש לקניה 
שולחן אור לכתיבת מגילות 
וספר תורה וכן ספר יריעות 

_____________________________________________)04-05ח(שלמה לפרטים 058-3280001

 מעוניין לקנות אורגן 5 
_____________________________________________)04-05ח(אוקטבות תקין 050-8750507

 קונה מכתבים בחתימת 
הרבי מחב"ד ז"ל

_____________________________________________)04-05ח(050-4158682

 דרוש לאברך את הספרים 
"עיטורי תורה" ו"תוספת 

ברכה" אפשרי במשומשים 
_____________________________________________)04-05ח(054-7432035

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)04-05ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)04-05ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר אורות יהודים

_____________________________________________)04-05ח(054-8454536

 מכשיר פקס, כולל 
טלפון, דרוש תיקון קל, 

100 ש"ח גמיש
_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

 מכשיר מסז' לרגליים, 
כמה מצבים, כולל 

אולטרא, כחדש ממש, 
של ד"ר גב, 250 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

 HP 4500 למכירה פקס 
+ דיו חדש 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 קונייקטור 2000W לחדר 
ילדים סגור בצלעות פועל 

_____________________________________________)04-05ח(מצוין 100 ש"ח 050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 050-2897977

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)04-05ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

 מקלדת אלחוטית 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים 
פלטות אלומניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 תנור חימום 2 ספירלות 
בצבע לבן 1400 וואט פועל 

מצויין 60 ש"ח טל':
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 מיחם איכותי לשבת 60 
כוסות 1800W מנירוסטה 
ללא שריטה יצור 2/2020 

כחדש 100 ש"ח טל':
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 רדיו טייפ סוני עובד מצויין 
120 ש"ח קליטת לחנים 

מצויינת טייפ עובד מצויין טל': 
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 למכירה מקרר גדול תקין 
תא הקפאה מקרר ניתן לתקן 

400 ש"ח לפרטים
_____________________________________________)04-05ח(058-3222758

 רדיאטור 7 צלעות 100 
ש"ח + רדיאטור 13 צלעות 

_____________________________________________)04-05ח(150 שקל 050-4128920

 גז 5 להבות 250 שקל 
_____________________________________________)04-05ח(050-4128920

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 050-3337530

 למכירה ספה 2 משובים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)04-05ח(050-3337530 אבנר

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה צבע חום בהיר 3 תאים 

340 ש"ח בני ברק
_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 למכירה שולחן לבן + 
2 מגירות + כסא גלגלים 
וידיות 100 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 כסא משרדי מרופד מנגנון 
סינכרוני מלא כחדש 220 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(050-6205446

 ספה דו מושבית של 
איקאה מצב מצוין 200 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(בני ברק 054-8428616

 למכירה ארון "אמבון" 
מצב מצויין + שידת מגירות 

חזקה 180 ש"ח כל פריט 
_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 כוורת לבנה, 16 
קוביות, כחדשה ממש! 
מאיקאה, 1.6 על 1.6, 

600 ש"ח בלבד!
052-7133153)04-07(_____________________________________________

 שולחן מחשב נייח 
מזכוכית, 80 ש"ח

_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

 בהזדמנות!! מטרנה 
אקסטרה קר, חדש באריזה, 

50 ש"ח, בבני ברק
052-7178624)04-07(_____________________________________________

 למכירה עגלה של תינוק 
שתי חלקים במצב מצויין מחיר 
_____________________________________________)04-05ח(400 שקל טל': 050-8447574

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

_____________________________________________)04-05ח(499 ש"ח 03-9092321

 לול עץ + מזרן חדש בניילון 
_____________________________________________)04-05ח(130 ש"ח 052-7655652/3

 עגלת תינוק מתאים מגיל 
לידה + שק שינה 500 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(054-8464408

 ערכת ניו בורן של עגלת 
יו יו צבע אפור 500 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(054-8464408

 מיטת תינוק צבע שמנת 
_____________________________________________)04-05ח(450 ש"ח 054-8430025

 ניו בורן לעגלת יו יו 
הדוגמא המשובצת כחדשה 
_____________________________________________)04-05ח(רק 500 ש"ח 054-8430684

 שק אמבטיה לתינוק 
מאונטיין באגי חדש ללא 

שימוש מחיר מציאה 250 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(לפרטים: 052-6607979

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה + מזרון מיטת תנוק 

אורטופדי 400 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 למכירה טיולון מצוין 100 
ש"ח + עגלת אמבטיה 260 
ש"ח + סלקל וכסא רכב 90 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה מזרון תינוק 
אורטופדי + צעצועים 80 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 עגלת תינוק משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

שחור לבן 370 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(054-8452085

 סלקל/כסא בטיחות לרכב 
סייבקס צבע תכלת ב- 50 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-7125823

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)04-05ח(150 ש"ח 050-4135002

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 5

השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

השכרת רכב

03-5790909

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-16ש(ושבתות 052-7668387

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

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

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

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

הובלות
 "אור הובלות", הובלות 

קטנות בכל רחבי הארץ, 
_____________________________________________)05-08ל(מחירים זולים 054-9769624

 נמצא נגן MP3 של חברת 
דוקו לפני כשנתיים בקו 402 

_____________________________________________)05-06ח(לבני ברק 052-7657518

 נמצא צמיד זהב ברחוב 
הרצוג ב"ב בחמישי ליל י"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בכסלו 050-6616906

 נמצא רב קו עם השם 
ברוך יוסף פישר אפשר לקבלו 

_____________________________________________)05-06ח(בפלא': 050-4141737

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)05-06ח(ב"ב 054-8412976

 למסירה שתי מיטות חדר 
_____________________________________________)05-06ח(שינה בבני ברק 052-7617553

 למסירה כורסאת עור 
בצבע ורוד בבני ברק טלפון 

_____________________________________________)05-06ח(053-3140763

 למסירה תנור אפיה ביתי 
_____________________________________________)05-06ח(טלפון 053-3160767

 מעוניין לקנות ביקיור לייזר 
ספורט במצב חדש
_____________________________________________)05-06ח(03-6199806 בערב

 רמקול בלוטוס גדול 
באריזה ב- 150 שקל

_____________________________________________)05-06ח(050-8776286

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 058-3245685

 FRIMA מגהץ אדים 
חדש באריזה 130 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)05-06ח(052-2786557

 מכונת תספורת אוסטר 
דגם 97 סכין חדש 400 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(058-3274726

 מיקסר ציקנייד' צבע כסוף 
_____________________________________________)05-06ח(חדש 500 ש"ח 058-3274726

 מיחם נירוסטה 10 ליטר 
44 כוסות חדש באריזה 130 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-2786557

 סורק חברת HP מעולה 
100 ש"ח בפתח תקוה

_____________________________________________)05-06ח(052-2786557

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

_____________________________________________)05-06ח(054-4443635

 רדיאטור 11 צלעות 
חסכוני בחשמל! 100 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(במצב חדש! 055-2824484

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי תוצרת 
זק"ש תקין 100 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-3463482

 למכירה תנור חימום 
 USA אינפרא אדום

 ATL 2710 דגם Goldline
5 גופי חימום 3 בחזית + 2 
למעלה )כפתורים נפרדים( 
טרמוסוטט בטיחותי חלק 

עליון רחב במיוחד לשימושים 
שונים 120 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)05-06ח(054-8412976

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 נברשת )שנדליה( 3 קנים 
)בני בק( 150 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 מטען נייד 20,000 אמפר 
טעינה מהירה חדש באריזה 

_____________________________________________)05-06ח(130 054-7289931

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-7289931

 rowenta מגהץ אדים 
במצב מצויין )בני ברק( 120 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים בניילונים )בני ברק( 

_____________________________________________)05-06ח(150 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(300 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
חדש )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)05-06ח(200 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח 054-7216671

lavamat מכונת כביסה 
7 ק"ג )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 מייבש שיער מקצועי )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)05-06ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)05-06ח(350 ש"ח 054-7216671

 סוללה למצלמת קודק 
3.7V 7006 מידות 4*3 20 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 058-3233170

 למכירה מצלמת סמסונג 
דרוש תיקון 150 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)05-06ח(053-3121020

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

_____________________________________________)04-05ח(054-4443635

 מכונת תפירה זינזר 
במצב טוב מחיר 500 שקל 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 050-5385055

 תנור חימום אינפרא אדום 
 atl 2710 דגם usa Goldline

5 גופי חימום 3 בחזית + 2 
למעלה כפתורים נפרדים 180 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח בב"ב 054-8412976

 למכירה מכונת כביסה 
קריסטל פתח עליון במצב 

טוב ותקינה 250 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)04-05ח(054-3146727

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי תוצרת 
זק"ש תקין 100 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

I30- רדיו דיסק לרכב 
2010 חדש באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 תנור חימום על סולר 500 
_____________________________________________)04-05ח(שקל 058-3216830

 מטען אלחוטי סמסונג ב- 
_____________________________________________)04-05ח(180 ש"ח 058-3216830

 LG של DVD צורב חדש 
_____________________________________________)04-05ח(ב- 100 ש"ח 058-3216830

 מטען נייד 18,000 אמפר 
_____________________________________________)04-05ח(ב- 140 ש"ח 058-3216830

 רדיו דיסק להונדה סיווק 
ב- 300 ושל סוני ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(058-3216830

 למכירה מיטת ילדים 
נפתחת + 2 מגירות כולל 

מזרונים 500 ש"ח נייד:
_____________________________________________)05-06ח(050-6990740

 למכירה מזרון חדש 180 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח נייד: 050-6990740

 שולחן לסלון + 2 מגירות 
במצב חדש! 250 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(055-2824482

 4 כסאות קוקטייל חדשות 
למטבח ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(050-4130810

 שולחן קוקטייל למטבח 
כחדש 400 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(050-4130810

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)05-06ח(050-3337530 אבנר

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 050-3337530

 כורסת יחיד נוחה 
ומרווחת )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 שולחן לסלון מעץ טבעי 
74*84*142 הניתן לפתיחה 

)בני ברק( 350 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 כוננית ספרים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(175 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(280 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 מיטת נוער יחיד 150 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-712610

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 470 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בב"ב 052-7600336

 בגדי תינוקות חדשים 
ומיוחדים לגילאי 0-3 חודשים 

_____________________________________________)05-06ח(80 ש"ח 052-4747667

 ניו בורן לעגלת יו יו 
הדוגמא המשובצת כחדשה 
_____________________________________________)05-06ח(רק 500 ש"ח 054-8430684

 סלקל/כסא בטיחות לרכב 
סייבקס צבע תכלת ב- 50 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7125823

 מיטת תינוק מעץ מלא + 
מזרון שילב במצב מצוין 250 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 054-8476805

 ארגונית לעגלה של בייבי 
ג'וגר מקורית חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-8476805

 תיק החתלה גדול גינס 
כחול של גיטה חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-8476805

 שטיח לילדים צבע קרם 
20 1*2 50 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-8476805

 כסא בטיחות לרכב 
britax איכותי במצב מצויין 

500 גמיש מעט
_____________________________________________)05-06ח(058-7003030

 למכירה מיטת תנוק עץ 
בצבע חום + מזרן רק 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 058-3245685

 עריסת פלסטיק ללא עץ 
_____________________________________________)05-06ח(רק 60 ש"ח 058-3245685

 משאבת אוונט ידנית 
כחדשה 90 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(058-3245685

 משאבת מדלה מיני 
אלקטריק צד אחד 100 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(058-3245685

 משאבת מדלה מיני 
אלקטריק דו צדדית 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(058-3245685

 משאבה חדשה דו צדדית 
_____________________________________________)05-06ח(רק 200 ש"ח 058-3245685

 ניילון לגשם 25 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
_____________________________________________)05-06ח(200 ש"ח 058-3245685

 מיטת תינוק איכותית + 
מזרון צבע שמנת מצב חדש 
_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח נייד: 050-6990740

 לול עץ + מזרון מצב חדש 
_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח נייד: 050-6990740

 כסא תינוק צבע ירוק 
כולל ריפוד )מתכוונן + מגש 
נשלף( מצב חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(נייד: 050-6990740

 עגלת silvercross )אפור 
שחור( כולל כל האביזרים 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח נייד: 050-6990740

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוק )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)05-06ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

 מיטת תינוק צבע שמנת 
במצב מצוין כולל מזרון 

ב- 260 ש"ח בלבד בב"ב 
_____________________________________________)05-06ח(050-4158480

 מזרונים למיטת תינוק 
וללול מ- 40 עד 60 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(050-4158480

 עגלה 3 גלגלים בצבע 
שחור ב- 50 ש"ח בלבד בב"ב 

_____________________________________________)05-06ח(050-4158480

 טיולון איזי בייבי' בצבע 
שחור ב- 80 ש"ח בלבד בב"ב 

_____________________________________________)05-06ח(050-4158480

 לול מתקפל )לקטן מאד( 
טוב גם לנסיעות ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 050-4158480

 כסא לרכב סלקל לרכב 
ובוסטר לרכב )עם אפשרות 

למשענת( מ- 20 ועד 60 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(בב"ב 050-4158480

 נוקיה C2 מחודש תומך 
סלקום! במצב מצוין 180 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(052-7191305

 נוקיה C2 מחודש במצב 
מעולה כולל סוללה חזקה 

נוספת 250 שקל י"ם
_____________________________________________)05-06ח(050-3626967

 פלאפון גלקסי A7 מצב 
חדש ברמה )ללא מטען( ב- 

_____________________________________________)05-06ח(250 שקל 050-8776286

 למכירה נוקיה 3310 תומך 
כשר כחדש 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(058-3298041



יד’ בשבט -טז’ בשבט תשפ”א   427/01-29/01/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ 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

 ■

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 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

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

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

משפחה חמה
מקבלת נשים 

מבוגרות )סעודיות(
המלצות בשפע 

יחס חם ואישי
073-7366818
03-6774319

התפנה 
מקום

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)07-18ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

 דרושים/ות מטפלים/
ות מסורים לטיפול 

בקשישים לסניף סיעוד 
בבני ברק 03-5791502 

03-5791477)02-05(_____________________________________________

 דרוש עובד לעבודה 
למכולת בב"ב, בשעות -13:30

_____________________________________________)52-10/21ל(21:00, מיידי 050-4927000

 למעון בק. הרצוג 
דרושה סייעת לבוגרים, 
חמה ומסורה, למשרה 

מלאה, תנאים טובים 
למתאימים

_____________________________________________)2-5ש(050-4146721

 למשרד עו"ד בר"ג, 
דרושה פקידת קבלה נמרצת 

ויצוגית, לפעמיים בשבוע 
10:00-14:00, ידע בוורד חובה 

_____________________________________________)02-05ל(03-5707070

 אם בית לבית אבות, 
8 שעות ביום, משרה 
מאתגרת, קו"ח מייל 

ganeymargoa@neto.net.il)02-05(_____________________________________________

 לסניף חדש של מעון 
הדס בהרי גולן - ק. הרצוג, 
מטפלות/סייעות, למשרה 

חלקית/מלאה, תנאים 
_____________________________________________)2-5ש(מעולים! 054-8426675

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

בחשבשבת, מיכפל, וורד, 
ml2460@partner.net.il :02-05ל(למייל(_____________________________________________

 דרוש גרר אחראי, 
מסור וסבלני, לקשיש 

סיעודי, צלול, שכר הולם 
_____________________________________________)2-5ש(050-4005167

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה(, לעבודות 

נקיון בישיבה, בשעות 
הבוקר בלבד

_____________________________________________)03-06ל(058-5556006

 מעוניין למסור שיעורי עזר 
לתלמידי ת"ת או ישיבה קטנה 

_____________________________________________)03-04ח(052-7671681/2

 מעונינת לעבוד במשק 
_____________________________________________)03-04ח(בית לפרטים 053-3198615

 איש דתי מעונין לעבוד 
בסופר כאחראי קופאי פ"ת 

_____________________________________________)03-04ח(והסביבה 052-3501362

 התפנה עובד סיעודי עם 
נסיון לטיפול בקשישים, באיזור 

_____________________________________________)03-04ל(המרכז 052-2725232

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 

 דרושה מזכירה בפ"ת, 
 SAP -משרה מלאה, נסיון ב

shmuel@polimil.co.il :04-05ל(יתרון, קו"ח(_____________________________________________

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)04-07(_____________________________________________

 מנהל/ת חשבונות 
ראשי/ת למשרד 

עו"ד בבני ברק. ניסיון 
לפחות 4 שנים, 

שליטה בחשבשבת, 
ואקסל ברמה גבוהה. 

אחראית, וחרוצה, 
אסרטיבית ובעלת כושר 

ניהול. סביבת עבודה 
חרדית. קו"ח למייל: 

 pnyotmuamadim@gmail.com
_____________________________________________)04-07(לציין עבור משרה 555

 אברך מנקה חדרי מדרגות 
דירות ועוד עם ניסיון

_____________________________________________)04-05ח(052-7154435

קו עיתונות דתית / 8289487 /

לפנימייה לבנות דרושה 

לפרטים: 03-6749811 
misrotkh@gmail.com

אישה ירש', גיל +40

עובדת מטבח+נקיון. לשעות הערב.  
במיידי!!

קו עיתונות דתית / 8289484 / 

לפנימייה חרדית בבני ברק דרושה 

לשליחת קו"ח: 
misrotkh@gmail.com

עו"ס )בעלת תואר(

ל50%/100%, כולל שעות אחה"צ. 
במיידי!!

רוצה להתקדם מקצועית?
לעבוד עם המותגים הכי גדולים במשק?

דרוש/ה גרפיקאי/ת
למשרד הפרסום בולטון פוטנציאל

 לעבודה בשעות הערב
)15:00-21:00(

דרישות התפקיד:
   ניסיון ושליטה ברמה גבוהה בפוטושופ,

אלוסטרייטור, אינדיזיין
 ניסיון וידע בעיצוב לדיגיטל
 יכולת עיצוב ברמה גבוהה

 אחריות ודיוק

העבודה בבני ברק

drushim46@gmail.com :קו"ח למייל
לציין עבור משרת גרפיקאי/ת

drushim46@gmail.com :קו"ח למייל

מנהל/ת תפעול

אוהב/ת אתגר?
מחפש/ת עבודה בסביבה דינמית?

יודע/ת לייצר סדר ולנהל גם בתנאי לחץ ועומסים?
מצליח/ה לראות את התמונה הגדולה וגם לשלוט לעומק בפרטים?

מקומך איתנו!

למשרד הפרסום בולטון פוטנציאל

להובלה ותיאום של פעילות 
הקריאיטיב והסטודיו

דרישות התפקיד:
  משימתיות ויכולת הוצאה לפועל   יחסי אנוש מעולים

  סדר וארגון   יכולת לעבוד תחת לחץ

לציין עבור משרת מנהל/ת תפעול

העבודה בבני ברק  |  משרה מלאה

דרוש/ה 

מנהל מטבח 
וחדר אוכל,
סדר וניקיון

⋅זריז ⋅חרוץ ⋅אחראי

לישיבת ת"א 
מעלה אליהו

 דרוש: 

קו"ח למייל: 
office@ytlv.co.il

 למותג איפור מוביל, 
דרושה סוכנת מכירות + נסיון, 

שכר בסיס + בונוסים, קו"ח 
hagit.office88@gmail.com)05-08ש(_____________________________________________

 מעוניינת להרוויח 
משכורת של 10,000? עבודה 

מהבית, לא מכירות
_____________________________________________)05-06ל(052-7692038

 דרושה מדריכת תעסוקה 
לבית אבות הדקל, לחצי 

משרה, 5 ימים, ארבע שעות 
ביום, המשרה זמנית + 
אופציה למשרה קבועה

 054-4697827
ilanakatz22@gmail.com)05-08(_____________________________________________

 דרושים עובדים לפיצריה 
בבני ברק, פלוס רישיון 

לאופנוע, לפרטים
054-2147058)05-08(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה מבשלת, תנאים טובים 

052-7641817)05-06(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 מזכירה מחפשת עבודה/
_____________________________________________)05-06ח(פנסיונית לאה 053-6559966

 מנהלת חשבונות בעלת 
נסיון רב מחפשת עבודה 

_____________________________________________)05-06ח(ליומיים בשבוע 052-7112136

 בן 30 לאחר קורס ייעוץ 
משכנתאות באיתנים מחפש 
_____________________________________________)05-06ח(עבודה בתחום 053-3173210

 אברך מנקה בתי כנסיות 
_____________________________________________)05-08ל(באזור ב"ב 053-3127511

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

מידה 42, חדשות
_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

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

_____________________________________________)49-02/21ל(054-8422105

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

כללי

 שעון יד חברת קסיו חדש 
ברמה ב- 100 שקל

_____________________________________________)05-06ח(050-8776286

 שמלת אירוע סגולה 
קצרה נקנתה מאנג'לס 
מהממת לילדה מידה 8 

למכירה ב- 110 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-7125823

 מעיל צמר חדש אפור 
כהה לגבר רק 100 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(058-3245685

 למכירה שטיח ב- 500 
ש"ח מצב טוב אבנר

_____________________________________________)05-06ח(050-3337530

 אקווריום + שיש יפה 
ומפואר עם כל התפאורה 500 

_____________________________________________)05-06ח(כ"א 058-3274726

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-3463482

 אהיל לחדר ילדים ירוק 
40 ש"ח לבן 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)05-06ח(052-7600336

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 רינג תאורה, מתאים 
לאיפור ותמונות, איכותי, 

26 ס"מ + מעמד 
שולחני, חדש באריזה, 

135 ש"ח לפרטים:
052-7196919)05-08(_____________________________________________

 אוזניות בלוטוס, 
איכותיות, חדשות 

באריזה, ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)05-08(לפרטים: 052-7196919

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובד גוזלים לבנים 500 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(ב"ב 054-8412976

 למכירה סוללה לאופניים 
C3 48/15 במצב טוב מאוד 

_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח 052-7116853

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7289931

 סט 20 ביטים עם מברג 
מתאים למשקפיים וכו' 20 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 054-7289931

 גמרא מסכת קידושין 30 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7118267

 סיר גדול נירוסטה מתאים 
גם לחמין 80 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 מחבת פסים מרובע עם 
_____________________________________________)05-06ח(מכסה 80 ש"ח 053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)05-06ח(350 ש"ח 053-3155415

 שולחן נמוך לילדים מעץ 
מתאים גם למשפחתון 70*90 

_____________________________________________)05-06ח(ס"מ 90 ש"ח 053-3155415

 מראה 110*40 ס"מ 70 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7126106

 מנורת לילה עומד 90 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7126106

 תלת אופן לילדים 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7126106

 ספרונים לילדים 8 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 כספת מתאים גם לבית 
כנסת 450 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 זויות למדפים זוג ב- 20 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7126106

 קסדה לילד לאופניים 30 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 053-3155415

 עגלה לתיק בית ספר 20 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 053-3155415

 שמיכה קטיפה לבת 30 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 053-3155415

 נגן דוקו מסך פגום ב- 50 
ש"ח בלבד בפלאפון:
_____________________________________________)05-06ח(050-4111235 בב"ב

 touch ture למכירה נגן 
במצב ממש חדש עם אחריות 
במחיר מוזל 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(טל': 054-8541279

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(03-6199806 בערב

 ספרי ליבי קליין לולא 
אמנתי ואל תסתר ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-8448604

 ספר "המבוקש" של יונה 
ספיר חדש! ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-8448604

 משנה ברורה גדולה 
הוצאת אדרת מנוקד חדשה 

מהחנות 100 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(050-4183837

 ש"ס עוז והדר פנינים ו' 
כרכים חדש מהחנות 270 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 050-4183837

 למכירה בהזדמנות 
אופניים חשמליות 500 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 058-3298041

 מגפי גומי שחורות מידה 
41-43 חדשות גבוהות וחזקות 

_____________________________________________)05-06ח(35 ש"ח 058-3233170

 למכירה אופניים כולל 
פעלולים במחיר מציאה 280 

ש"ח בפתח תקוה
_____________________________________________)05-06ח(054-2819921

 אופני הרים במצב מצויין 
280 ש"ח פרטים בטלפון 

_____________________________________________)05-06ח(054-2819921

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)05-06ח(170 ש"ח טל': 052-2727474

 אוגרים סיביריים מתוקים 
לא נושכים 15 ש"ח לאוגר 

_____________________________________________)05-06ח(בפ"ת 058-6577158

 למכירה מנוף בנאים 
לילדים + שלט גובה 1.2 

_____________________________________________)05-06ח(כחדש 95 ש"ח 053-3121020

 אורגן + כסא + רמקול 
לילדים כחדש 100 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(053-3121020

 אקווריום 60*40*38 + 
פילטר חמצן ועיצוב תקלה 

בתאורה 200 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-7170406

 למכירה לאספנים 2 
שטרות של 20 עם הכיתוב 60 
שנה למדינת ישראל בסך 200 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח לאחד 052-7136554

 שמלה מפוארת לנערות 
מידה 38 בורדו משיבולת 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בערב 055-6600157

 ספרי נוער וילדים כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)05-06ח(הערב 055-6600157

 למכירה אוגרים סיביריים 
מתוקים בפ"ת 10 ש"ח לאוגר 

_____________________________________________)05-06ח(053-5456749

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)05-06ח(052-7600336

 כלובי אוגרים ומחבר 
ביניהם כולל ציוד 250 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(058-3233170

 j3 סמארטפון גלקסי 
pro מושגח רק 250 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(052-7659977

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

_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

בקראון פלאזה אילת

077-5100355
ב'-ה' באדר 14-17/2/21 
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