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דירות 
למכירה

יט’ באדר -כא’ באדר תשפ”א
03/03-05/03/2021  

 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

+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(_____________________________________________

אופקים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 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(_____________________________________________

 בלעדי!!! במנחם/
טבריה, דופלקס 5 חדרים 
+ גג, חזית, קומה ג', ד', 
ללא מעלית, כולל חניה, 
2,380,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)06-06(_____________________________________________

 ביונה הנביא, 5 חדרים, 
משופצים ברמה גבוהה, 
בטאבו משותף, 95 מ"ר, 

קומה 4 ללא מעלית, 
א"א לקחת משכנתא, 

1,270,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)06-06(קוק 23 054-6506501

 עוזיאל קיבוץ גלויות, 
5.5 משופצת + מעלית, 
3 כ"א, חניה משותפת, 
2,350,000 בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 
054-6506501)06-06(_____________________________________________

 בהטייסים, 3 חד', 60 
מ"ר, ק"ד, עורפי, פתוח, 

מטבח + אמבטיה חדשים, 
מיידי! לל"ת, 550,000 ש"ח 

_____________________________________________)7-11ש(052-7158998

3-3.5 חדרים

 במשה אריה ליד רחוב 
השלושה, 5.5 חדרים, 
ק"ק מוגבהת, משופץ 

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

 באימרי ברוך, 90 
מ"ר, חזית, קומה ג' 

)לא אחרונה( + מעלית, 
2,100,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)08-08(_____________________________________________

 ברחוב רב אשי, 80 
מ"ר, ק"ק + אופציה 

להרחבה ענקית + חצר, 
חזית, 1,800,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)08-08(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 4.5 
חד', כ- 85 מ"ר, ק"ד )בלי(, 

משופצת, היתרים, פינוי 
_____________________________________________)08-11ל(בחנוכה, תיווך 054-6687466

באר שבע

 בלעדי פנטהאוז 
מפואר במערב ב"ב, 4 
חדרים, 140 מ"ר + מ' 
שמש 20 מ"ר, מושקע 
ברמה גבוהה, חזית, 4 
כיווני אויר + גג צמוד 
בטאבו + מעלית עד 

הבית, מיידי, 3,150,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)09-09(והשקעות 054-4290600

 למכירה בבלעדיות, 
בגולומוב 1, דירה ענקית, 

115 מטר, מעוצבת 
אדריכלית, 4.5 חד' )כ- 5 

חד'(, סלון מרווח עם 
מטבח גדול ומושקע, 
מעוצב דקורטיבית, 3 

חדרי שירותים + 2 חדרי 
אמבטיה, מרפסת 10 

מטר, 2 חניות מקורות, 
טובה להשקעה, מחיר 

2,700,000 לפרטים 
נוספים צרו קשר: תווך 

_____________________________________________)09-09(רבקה נקב 053-9244430

 למכירה בבאר שבע, ברח' 
ליאור, דירה של 100 מטר, 

ק"ב, ניתן לחלק לשניים וגם 
לשלוש, יחידות דיור במחיר 
של 736, כל הקודם זוכה 

בבלעדיות של המשרד בית 
_____________________________________________)10-10(בית לאון 052-4462863

3-3.5 חדרים
 בבאר שבע, למכירה, 

בשכונת אבוהב, חדשה, ברח' 
רחבת אמציה, ק"א, 3 חדרים, 

76 מטר, משופצת מהיסוד, 
הוחלפו מזגנים, ריצפה, 

דלתות, חלונות, מטבח, חדר 
אמבטיה עם שירותים, צנרת, 

חשמל, ומים, כל זה ברמה 
גבוהה, המחיר 720,000 ש"ח 

בבלעדיות של משרד תיווך בית 
_____________________________________________)10-10(בית לאון 052-4462863

2-2.5 חדרים
 בבאר שבע, בשכונה ה', 

דירת 2 חדרים, 50 מטר, ק"ב, 
מיקום מרכזי ומנצח, במחיר 

המצחיק 520 אלף ש"ח, 
שניתן להשכיר אותו מ- 1,800 

עד 2,000 שקל משרד תיווך 
_____________________________________________)10-10(בית בית לאון 052-4462863

 בבניה באזור העריה, 
דירות 4 ח', 2,190,000, 
5 ח', 2,600,000 גמיש 

***בגמר בניה באזור מרכז 
בעלי המלאכה נותרו דירות 

אחרונות, 3 חדרים, 1,700,000 
גמיש 054-8449423 תיווך 

B.D.A)10-10(_____________________________________________

 באזור שיכון ג', נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

4, 2,200,000, 5 חדרים, 
2,700,000, כולל חניה, קבלן 

אמין 054-8449423 תיווך 
B.D.A)10-10(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד 
ב"ב, בבניין חרדי, ק"ג, 
דירה אחת, 60 מ"ר, ב- 
1,000,000 ש"ח, ודירה 

שניה, ק"ד, עם שתי 
יחידות, ב- 1,000,000 

ש"ח, הכל משופץ 
ומושכר, לחרדים, ב- 

8,000 ש"ח, יש אפשרות 
לקונה אחד על הכל ב- 

1,900,000 ש"ח בלבד, 
הכל נבנה בהתרים, 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)10-10(_____________________________________________

 באביעד 5 חד', 130 
מ"ר, מחולקת, ק"ק, 100 

מ"ר + יחידה 30 מ"ר 
בחצר, 2 חד', מושכרת, 

במחיר מעולה, ב- 
1,880,000 בלעדי אפיקי 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן בועז 050-4156080

 למהירי החלטה!! 
מבחר דירות בבניה ברחוב 

הושע, בניין בוטיק, קבלן אמין, 
בבלעדיות אמפייר-סטייט נדל"ן 

052-7181411)10-10(_____________________________________________

 א.הר סיני, בבניה, 
דירות 3-4 חד', מפוארות, 

ק.אמין, החל מ- 
1,450,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)10-10(לדיור" 052-5222690

 ברח' טבריה, גדולה, 
כ- 120 מ"ר, חזית, ק"א, 
מרווחת, מרפסות, ניתנת 
לחלוקה, בבלעדיות תיווך 

אשכנזי 03-5791770 
_____________________________________________)10-11(חזקי 052-3882621

 בלעדי 60 מטר, ביהודה 
הנשיא, קומה א', משופצת 

+ אופציה לפינוי בינוי, 
1,450,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)10-10(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי בצד 
ב"ב מול החלוצים, ק"א, 

מחולקת ל- 2 דירות, 
משופצות, מרוהטות, 

הכנסה 5,500 ש"ח, רק 
1,380,000, מיידי בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבניה בשיכון 
ג', דירות 3/4 חד', ודירת גן, 

במיקום מעולה אמפייר-סטייט 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן 052-7181411

 לחטוף!! בלוחמים, 
דירת גן 4 חד', 90 מ"ר 

+ חצר 60 מ"ר, נוף, 
ואופציה, 2,360,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)10-10(_____________________________________________

 במכבים, דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בשיכון ה', דופלקס, 
בקומה א', מחולק ל- 4 חד' + 
4 חד' + יחידה 2.5 + גג בטון 
_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי דופלקס 5 ח', 
במנחם בגין, קומה ג', חזית, 

משופצת, 160 מטר + 
מרפסות, 1,900,000 תיווך 

_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב 054-5500263

 בפדרמן החדש, 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

ק"ו, משודרגת ויפה, 
1,770,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 5 חד', 
ק"א, סוכה, חניה בטאבו, 

_____________________________________________)10-13ל(מעלית שבת 054-5330767

 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 10-10(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באיזור העירייה 2 חד', 
70 מ"ר + אישורים 40 מ"ר, 

עורף, שמור, מעלית, ק"ב, 
1,630,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)10-10(_____________________________________________

 בבניין מעולה במצליח, 
5 חד', 120 מ"ר, 

משופצת, 2 שירותים 
+ מרפסת שמש, סוכה 

+ מחסן, 10 מ', רק 
1,930,000 ש"ח בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)10-10(_____________________________________________

 בוינרב 6 חד' 
ענקית, 140 מ"ר, ק"ב, 

מתאימה מאוד לחלוקה, 
ב- 1,790,000, עסקה 
מיידית! בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)10-10(נדל"ן בועז 050-4156080

 בזוננפלד 5 חד', כ- 
120 מ"ר, ק"א, מעלית, 
חזית + מחסן, משופצת 

כחדשה בבלעדיות בתיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)10-11(חזקי 052-3882621

 בשיכון ה' בבניין חדש, 
מיקום מעולה, 5 חד', 120 

מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 
מושקעת, חזית, 2,950,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בהזדמנות בכהנמן בגינות 
דוד, כניסה מיידית, חדשה, 

5 חד', 120 מ"ר, ק"5 + 
מעלית + חניה, נוף מרהיב, 
2,550,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 באבטליון, 5 חד' גדולה 
+ גינה של 80 מ"ר, 

מרווחת ומושקעת מאוד 
בבלעדיות תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)10-11(_____________________________________________

 ברח' עזרא, 5 חד', 
כ- 110 מ"ר, עם יחידת 
הורים, משופצת, סלון 

גדול, ק"א תיווך אשכנזי 
03-5791770 חזקי

052-3882621)10-11(_____________________________________________

 בלעדי! בפארדו 5.5 חד', 
130 מ"ר, חזית, א. להרחבה, 

ק"א + מעלית + חניה א. 
_____________________________________________)10-10(פנחסי 03-5799308

 עמק יזראל, ק"א, 4 חד' 
+ סוכה + אופציה כ- 35 מט' 
+ חניה, 1,770,000 זנזוריגולד 

054-2345633)10-10(_____________________________________________

 בר"ע, 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי 4 חד', 
כ- 100 מ"ר, ק"ד, ג.בטון, 

משופצת, 1,695,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)10-10(_____________________________________________

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

1,670,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם, 4 
חד', כ- 80 מ"ר + סוכה, 

ק"א, חזית, משופצת, 
1,495,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

 במכבים, 4 חד', כ- 
110 מ"ר, ק"ב, משופצת 
חלקית, 1,770,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בדב גרונר, 4 חד' 
חדשה!!! כ- 85 מ"ר, 

ק"ד, מעלית, רק 
1,600,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

להשכרה, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה!!! 
במנחם בגין, 4 וחצי חדרים, 
קומת קרקע, ממ"ד "פנחס 

_____________________________________________)10-10(נכסים" 055-6789653

 בגינות דוד, 4 חדרים 
מרווחים, יפים, 100 

מ"ר + 18 מ"ר מרפסת, 
קומה 4, חזית לגינה, 

2,350,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)10-10(_____________________________________________

 בגינות דוד, 3 חדרים 
גדולים + אופציה 

לסגירת מרפסת לחדר 
רביעי, קומה 4, כניסה 

באדר, ענקית, 110 מ"ר, 
מציאה, 2,000,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)10-10(_____________________________________________

 באזור שד"ל, 4 חד', 
שמורה ומסודרת + סוכה + 
מרפסות, למיידי, 2,200,000 
ש"ח "אלמוג נכסים" ר"ע 39 

052-6402078)10-10(_____________________________________________

 מציאה בלעדית!! 
בדוד המלך, 4 חד', ק"א, 

86 מ"ר, משופצת, 
1,650,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)10-10(נכסים 052-7684074

 מציאה!! ביהודה 
הלוי!! 4.5 חד', 131 

מ"ר, ק"ב, היתר בנייה 
בגג!! 2,240,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)10-10(_____________________________________________

 מציאה בסלנט!!! 
4 חד', 90 מ"ר, ק"א, 

חדשה ומפוארת, 
1,790,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)10-10(נכסים 052-7684074

 מציאת השבוע!!! 
הזדמנות פז שלא תחזור!!! 
דירת 4 חדרים, 80 מ"ר, עם 
אופציה + יחידה מדהימה, 

30 מ"ר, מרוהטת קומפלט, 
בטאבו משותף, חדשים 

לחלוטין, 1,980,000 בלבד 
לעסקה, הקודם זוכה "הדר 

_____________________________________________)10-10(נכסים" 053-8070707

 4 חד', במתחם גן העיר, 
מעוצבת ומושקעת, ק"ה, נוף 
ופרטיות + משרד + מחסן + 
חניה + יח' הורים, 2,650,000 

_____________________________________________)10-13ל(ש"ח, לל"ת 054-8173757

 בשפת אמת, 4 חד', 
מרווחת ומשופצת, 

מעלית, מרפסת סוכה + 
יח"ד יפיפיה, כ- 65 מ"ר 

+ מחסן בבלעדיות בתיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)10-11(חזקי 052-3882621

 בהרב כהנמן פינת 
באר מים חיים, 4.5 חד', 
מרווחת, משופצת, ק"ב, 

חזית תיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)10-11(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד', 75 
מ"ר, משופצת כחדשה + 
אופציה ממשית ל- 2 חד', 

ק"א, 3 כ"א א. פנחסי
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! באזור סוקולוב 
אבן גבירול, 4 חד', 98 מ"ר + 

אופציה 40 מ"ר, כולל היתרים, 
ק"ב, משופצת, 2,100,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד', ק"א, 
חזית, 3 כ"א, משופצת + 

אופ' 2 חד' וסוכה, 1,900,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 מגורים במחיר שפוי!! 
טאבו מחסן, ק"1-, 4 חד', 75 
מ"ר, שמור, הושכר ב- 4,500 
ש"ח, 900,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)10-10(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל, טאבו 
מסודר, 4 חד', ק"א, 

90 מ"ר, חזית + סוכה, 
משופצת, מיידית, אין 

מחיר כזה! בטיפול אפיקי 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן בועז 050-4156080

 בשדרות ויזניץ בטאבו 
משותף, 4 חדרים, 

משופצים, קומה ג', 
ללא מעלית, חזית, 

1,690,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)08-08(_____________________________________________

 בטרומפלדור, כ- 3 
חד', 50 מ"ר, ק"ג 

אחרונה, 1,160,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד', 
קרקע, כ- 50 מ"ר, 

משופצת, 1,140,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! במנחם 
בגין, 3.5 חד', כ- 95 מ"ר, 
ק"ב, ג.בטון, 1,650,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד', 
ק"ג, ג.בטון, משופצת, 

מאוררת מאוד, 
1,420,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

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

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)10-10(_____________________________________________

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

שכנים, 1,420,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 באזור סוקולוב, כ- 3 
חדרים, כ- 80 מטר, משופצת 
כחדשה + אופציה להרחבה, 

1,750,000 גמיש
B.D.A 10-10(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בזכרון מאיר, בדמי 
מפתח, 3 חד', 70 מ"ר, ק"א, 

חזית, שמורה, 1,100,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 הזדמנות בסוקולוב!! 
3 חד', 75 מ"ר, ק"ה, 

משופצת, סוכה וחניה, 
1,790,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)10-10(נכסים 052-7684074

 א.המכבים, 3 חד', 
ק"ג, כ- 64 מ"ר, 

מ.מהיסוד, א.להרחבה 
כ- 40 בצד + כ- 104 
בג.בטון, 1,400,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 א.שמואל הנביא, כ- 3 
חד', ק"ד, כ- 79 מ"ר, 
היתרים לג.רעפים )לא 

לט.משותף(, 1,440,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 לסגור!! א.ביאליק 
3 חד', ק"ב, כ- 68 

מ"ר, מעלית, 3 חניות, 
משופצת, 1,450,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)10-10(_____________________________________________

 מציאה!! א.שבטי 
ישראל, 3 חד', כ- 70 

מ"ר, קומה ב', שמורה, 
א.לסוכה, 1,370,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 לסגור!! שיכון ה', 3.5 
חד', כ- 78 מ"ר, ממ"ד, 

סוכה, ק"ד, מעלית, 
1,670,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)10-10(_____________________________________________

 באהרון דב, 3 חד', 
ק"ג, חזית, משופצת 

ברמה גבוהה תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)10-11(חזקי 052-3882621

 "הטבה מיוחדת בעמלת 
התיווך", בבורוכוב, 3.5 חדרים, 

מרווחת, כ- 75 מ"ר, ק"א, 3 
כ"א, סוכה, מעלית, ממ"ד, 

וחניה גרוס תיווך
050-4122744)10-10(_____________________________________________



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 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

יט’ באדר -כא’ באדר תשפ”א   03/03-05/03/2021

 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

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(_____________________________________________

עסקים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

נדל”ן 
מסחרי

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

_____________________________________________)03-06(בלבד 052-8469855

פתח תקווה

בני ברק 

השקעות4-4.5 חדרים

קוטגים

 בהרב שר, 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

טבריה
 דירת חדר, 45 מ"ר, 

משופץ + נוף + מרפסת, 
2,500 ש"ח, הכל כלול

_____________________________________________)6-13ש(052-2634477 052-3224835

ירושלים
 לדירת שותפים בירושלים, 

דרוש שותף מסורתי, לחדר 
מרוהט, בפסגת זאב, 1,800 

ש"ח כולל הכל 052-2634477 
_____________________________________________)6-13ש(052-3224835

4-4.5 חדרים

 בהדר גנים, 4 חד', ק"א + 
מעלית, משופצת ומושקעת, 

מרפסת סוכה, חניה, 
1,630,000 ש"ח

_____________________________________________)07-10ל(050-6286598

1-1.5 חדרים

 חדר פרטי לבודד, ברח' 
חברון, כניסה משותפת, כולל 

ריהוט, מים וארנונה, 1,800 
_____________________________________________)07-10ל(ש"ח 054-4400074

2-2.5 חדרים
 באחד העם פינת 

חפץ חיים, 2.5 חד' גדולים, 
משופצת, ק"א, חזית, מזגנים, 

_____________________________________________)07-10ל(מיידי 050-4120132

 בהרב שר 7, חדר וחצי, 
מרוהט, ממוזג, מאובזר, 1,600 

_____________________________________________)07-10ש(ש"ח, מיידי 050-9734807

3-3.5 חדרים

צפת
3-3.5 חדרים

 בגינות דוד, 5 חד', ק"א, 
חזית לפארק + מחסן + 
חניה, 7,500 ש"ח, לל"ת 

_____________________________________________)08-11ל(054-2027750

 באזור העירייה, יח' דיור 
גדולה, 34 מ"ר, מפוארת, 
משופצת, ממוזגת, 2,190 

_____________________________________________)8-12ש(ש"ח 054-8498288

עמנואל
 4 חד', מרווחת, מאווררת, 
מטבח יפה, נוף, 2 מרפסות, 
שכנים טובים, ביהכנ"ס קרוב 

054-8484077)08-11(_____________________________________________

 ברח' אחד העם, 3 חד', 
ק"ב, שמורה, חצי מרוהטת + 

מעלית וחניה, לל"ת
_____________________________________________)08-11ש(054-2150552

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)08-09ח(מתיווך( 052-3595314

■ 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(_____________________________________________

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

בר יוחאי

 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

 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(_____________________________________________

משרדים

 להשכרה ברבי עקיבא, 
חנות 30 מ"ר + גלריה, חזית 

ענקית!! לכל מטרה, אפשרות 
60 מ"ר 050-3999777

_____________________________________________)08-13ל(052-2518617

מחסנים

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

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

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

דלתון

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

 דירה מצויינת 
להשקעה, במרכז פ"ת, 

3 חד' גדולים, תשואה 
מעולה 050-7884866 

_____________________________________________)08-11ש(050-7884864

לפרסום
03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

ירושלים

+5 חדרים

 ברח' סלומון, 4 חדרים, 
92 מטר - ענקית, קומה 5 + 

מעלית, בהזדמנות!!!
_____________________________________________)09-12(050-6399333 מתיווך

 בצפת, בלוחמי הגטאות, 
דירת 3 חדרים, מסודרת ויפה, 

אופציה לבניה של כ- 120 
מ"ר, מחיר מבוקש: 630,000 

ש"ח תיווך רועי סופר דור 
050-6334520)09-12(_____________________________________________

 בהרב הרצוג, 3.5, ענקית, 
קומה 3, משופצת וממוזגת, 

מיידי, חזית, 4,500 גמיש 
052-5666335)09-10(_____________________________________________

 בהרב קוק/אליעזר, 
3 חדרים גדולים, קומה 

א', משופצים, מיידי, 
4,500 ש"ח גמיש בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)09-09(_____________________________________________

 2 חד', בקריית הרצוג, 
ק"ק, מרוהטת + מזגנים, 

2,450 ש"ח כולל ארנונה וגז 
_____________________________________________)09-10ל(050-4160387

 1.5 חדרים, מרווחת, 
מרוהטת קומפלט, משופצת, 

2,300 ש"ח כולל מים וארנונה, 
להתקשר מ- 17:00

_____________________________________________)09-12ל(054-6926160 03-5798063

 מחפשים דירה 3 חדרים 
לקנייה בגינות דוד ללא תיווך 

_____________________________________________)08-09ח(053-3171796

 דירת נופש יפיפיה, 
ליד מירון, מרפסת + גינה, 

אפשרות להשכרת וילה, שעון 
_____________________________________________)9-10ש(מים גלאט 058-5994740

 ברחוב ירושלים/
חברון, 3 חדרים, קומה 
ג' ואחרונה, גג רעפים 
+ היתר לבניה על הגג 
ובצד, 1,580,000 ש"ח 

גמיש תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756)09-09(_____________________________________________

 מציאה בבלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 65 

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

אפשרות למשכנתא, 
1,250,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)48-48(קוק 23 054-6506501

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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, 1,530,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ג, 

ג.בטון, מושכרת 4,400, 
1,220,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות בחרל"פ, 3.5 
חדרים גדולה + מרפסות, 
כ- 100 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 

חזית, פינוי מיידי גרוס תיווך 
050-4122744)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות בחרל"פ, 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 

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

050-4122744)10-10(_____________________________________________

 לבעלי סבלנות ועצבים 
חזקים! בקרית הרצוג! 

3 חד', 92 מ"ר, ק"ב, 
הרחבה ענקית קיימת, 
טאבו! רק 1,450,000 

ש"ח "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)10-10(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

להשכרה, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות בפרדס כץ, 
בבניה, 3 חד', 75 מטר "פנחס 

_____________________________________________)10-10(נכסים" 055-6789653

 ברבי טרפון, כ- 85 
מ"ר, מחולקת לדירה + 

יחידת דיור + גינה מסביב 
לבית, רק ב- 1,670,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)10-10(_____________________________________________

 בתנאים בבניין חדש, 
דירה 65 מ"ר, מחולקת 

ל- 2 יחידות דיור, 
מכניסות 4,500 ש"ח, 

ב- 1,490,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)10-10(נכסים 050-4177750

 באזור הנביאים, 3 חדרים, 
83 מטר + מרפסת, חזית, 

1,780,000 גמיש ***3.5 
ח', משופצת כחדשה, חזית, 

1,950,000 גמיש
B.D.A 10-10(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 ברח' חברון, 3.5 חד' + 
יח"ד 30 מ"ר, משופצת 

ברמה גבוהה! תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)10-11(חזקי 052-3882621

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

1,690,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות, ברח' 
הרצוג בבניין חדיש, 3 חד', 
80 מ"ר, ק"ב + מעלית + 

מ. שמש, מצב מעולה, חזית, 
אפשרות לחניה, 1,670,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בסוקולוב מרכז 
3 חד' + מרפסות ענקיות, 

100 מ"ר, קומה א', חזית, א. 
להרחבה א. פנחסי

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 2 חד', 
40 מ"ר, ק"ב, עורפית, 

מ.מהיסוד, היתרים ל- 30 
מ"ר, 1,150,000 נדל"ן 
_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

 בבלעדיות בקובסלקי, 2 
חדרים, מרווחת + מרפסות, 

כ- 60 מ"ר, ק"א, חזית, 3 כ"א 
+ אופציה להרחבה תיווך גרוס 

050-4122744)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות!! באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצד ובגג, 
קומה 2.5 "פנחס נכסים" 

055-6789653)10-10(_____________________________________________

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

חתימות שכנים בגג בטון, 
1,250,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)10-10(_____________________________________________

 מציאה!!! בבר אילן 2.5 
חד', קומת קרקע + חצר 

_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור אהרונסון, 2.5 
חד', משופצת ויפה + 

א.לבניה כמאושרת + סוכה, 
רק 1,399,000 ש"ח "אלמוג 

_____________________________________________)10-10(נכסים" ר"ע 39 052-6402078

 בויזניץ, 2 חד', 35 
מ"ר, ק"ק, משופצת, ללא 
משכנתא, 750,000 ש"ח 

_____________________________________________)10-10(נדלניסט 050-6589497

 בלעדי 2 ח' בברוט, 
קומה ג', מקרקע, 40 מטר 
+ רשיון בנייה בגג בטון 40 

מ"ר, ובצד 25 מ"ר, בניין חרדי, 
1,200,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 2 
חד' + מרפסות, 50 מ"ר, ק"א, 
א. להרחבה, 1,480,000 ש"ח 

_____________________________________________)10-10(א. פנחסי 03-5799308

 בטרומפלדור 2.5 חד', 
50 מ"ר, ק"ג, גג בטון, 
ח.שכנים, 1,260,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)10-10(_____________________________________________

יחידות דיור
 מציאת השבוע!!! 

בבלעדיות!!! יחידה מושלמת 
ופרטית, בלב קהילות יעקב, 

בנין איכותי, משופצת 
ומאווררת, 32 מ"ר, רק 

570,000 ש"ח, לחטוף!!! 
_____________________________________________)10-10("הדר נכסים" 053-8070707

 רמות ג': קוטג' 7.5 חד' 
גדולים )148 מ"ר( + גינה 
45 מ"ר, אור, כיוונים, ניתן 

לחלק, 3,100,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': קוטג' 7 חדרים 
)163 מ"ר נטו( + גינות 150 

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 4,190,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ב': 5 חד' )109 מ"ר 
נטו( + סוכה )5 מ"ר( + מחסן 

)4 מ"ר(, ק"א, נוף, שמורה, 
מציאה! 2,150,000 ש"ח! 

_____________________________________________)10-10(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 
_____________________________________________)10-10(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 6 חד' )152 
מ"ר( + חצר 60 מ"ר, ק"א, 

פינתי, נוף, כיוונים, סלון 
גדול, 3,190,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים
 רמות ג': 5 חדרים )108 

מ"ר נטו!(, משופצת + 
מרפסות )14 מ"ר(, יחידת 
הורים, ק"ג, נוף! מציאה! 

2,190,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )72 מ"ר 
נטו( + מרפסת )12 מ"ר( + 

מחסן )4.5( + ת.ב.ע 24 מ"ר, 
נוף, ק"ג, מציאה! 1,760,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)10-10(_____________________________________________

 רמות ב': 4.5 חד' )87 
מ"ר נטו(, משופצת + סוכה 
)7 מ"ר( + מחסן )7 מ"ר( + 
חניה )8 מ"ר(, מקום מרכזי! 

2,130,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

 בברנדה )מרכז העיר(, 5 
חד', 4 כ"א, מעלית, חניה, 

מרפסות סוכה, משופצת תיווך 
_____________________________________________)10-10(יוחנן 051-2454512

 הזדמנות בלעדית!! 
בשפירא, ק"א, 6 חד', 

105 מ"ר, משופצת 
מהיסוד!!! חזית, 

1,750,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)10-10(נכסים 052-7684074

 בבורוכוב המבוקש! 
מפרטי! 4 חד', 107 מ"ר, 

משופצת ברמה, ק"ב, חניה 
בטאבו, 1,730,000 ש"ח 

_____________________________________________)10-13ל(054-5924284

 בחפץ חיים, 3 חד', 68 
מ"ר, קומה 2, 1,120,000 
_____________________________________________)10-10(תיווך יוחנן 051-2454512

 בסוף פינסקר קרוב לאם 
המושבות, 3 חדרים, ק"1 

+ ממ"ד + מרפסת שמש, 
1,570,000 ש"ח

052-3528252)10-10(_____________________________________________

 מציאה! בלוחמי הגטאות, 
דירת 3 חד', בקומה א', 
משופצת מהיסוד, פונה 

לכנרת, מושכרת ב- 2,000 
ש"ח, 630,000 ש"ח שניר 

_____________________________________________)10-10(נכסים 053-4152265

 באצ"ל, דירת 3 חד', 
חצי קומה לעלות, משופצת 
ויפה, במיקום חרדי מעולה, 
625,000 ש"ח שניר נכסים 

053-4152265)10-10(_____________________________________________

 שיווק דירות בלעדי 
להשכרה, בנראדו, בניין חדש 
_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

 במערב בני ברק בבניין 
חדש ומפואר, 5 חד', 
משודרגת, מיידי! ב- 

5,600 ש"ח להב נכסים 
050-4177750)10-10(_____________________________________________

 מציאה! באוסשין! 
4 חד', ק"א, חזית, 107 
מ"ר! רק 3,900 ש"ח, 
הקודם זוכה! "אביחי - 
_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

 באבן גבירול, 4 חדר', 
חדשה מקבלן, כניסה פרטית, 
מרפסת, 3,950 "הדר נכסים" 

053-8070707)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 
אזור רח' יונה, 4 חד', 104 

מ"ר, סלון ענק, ק"א, חזית, 
מסודרת, 5,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)10-10(פנחסי 03-5799308

 במשולם ראט, 3 חד', 
ק"ק, משופצת, מרוהטת, 

_____________________________________________)10-11ל(כניסה פרטית 054-8466011

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

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

_____________________________________________)10-13ל(03-6195580

 במרכז בני ברק, 
בדובק, בבניין חדש 

ומפואר, 3.5 חד', קומה 
שנייה, חזית, ב- 4,500, 

כולל חניה להב נכסים 
050-4177750)10-10(_____________________________________________

 באהרון דוב, 3 חד' 
ענקית, משופצת, ק"א, 

80 מ"ר + מרפסת, 
2 כיורים, דירה גדולה 

מאוד ומרווחת, מיידי + 
מפתחות, 4,000 ש"ח 

בלבד, מפתחות, בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)10-10(_____________________________________________

 בלב נויפלד, 3 חד', קומה 
3, ללא, משופצת ומסודרת, 
2 שירותים, ואמבטיה, 3,600 
_____________________________________________)10-10("הדר נכסים" 053-8070707

 ביוסף חיים, ק"ק, 
מסודרת ומשופצת, 3 חדר' 

+ ממ"ד, 3,650 "הדר נכסים" 
053-8070707)10-10(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק. הרצוג, 
3 חד', שמורה, ממוזגת, 

במיקום מעולה, ריהוט חלקי 
_____________________________________________)09-10ל(054-2458421

 ברחוב לוי יצחק, 
2 חדרים, ק"ק מוגבהת, 

משופצת, כניסה מיידית תיווך 
_____________________________________________)10-10(גרוס 050-4122744

 בשיכון ה', 2 חדר', 3 כ"א, 
משופצת וחדישה, 3,000, 
כולל ארנונה ועד וגז תיווך 

_____________________________________________)10-10("הדר נכסים" 053-8070707

 להשכרה ברח' עוזיאל, 
יחידת דיור, 2 חדרים, כ- 40 

מטר, כחדשה, יפהפיה 
ומרוהטת קומפלט, עם סוכה 

+ מרפסת, ללא תיווך
054-3975952)10-10(_____________________________________________

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

מרוהטת + סוכה, מיידי
_____________________________________________)10-11ל(050-4164695

 בדון יוסף, יח"ד, מרוהטת 
קומפלט, הכל חדש, קומה ב', 

_____________________________________________)10-10(במחיר טוב 052-7662451

 יחידת דיור, משופץ, 
_____________________________________________)10-13ש(ממוזג, ק"א 050-5277929

 באבן גבירול, יחידה 
מושלמת, כניסה פרטית, 

30 מ"ר, מרוהטת קומפלט 
ומאווררת, 2,600 "הדר נכסים" 

053-8070707)10-10(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי/צהל, 3 
חדרים, קומה 3 נמוכה, 3,200 

_____________________________________________)10-10(ש"ח 050-3528252

 לכולל יום בב"ב דרוש 
ביהכ"נ התשלום עבור 

ההוצאות בלבד טל':
_____________________________________________)10-11ח(052-7121390

 ברמת גן, רמת עמידר, 
בית קרקע, מגרש 344 מ"ר, 

זכות בניה 200%, 4 מליון 
שקל, פינוי מיידי, בבלעדיות 
"בית בית", כל הקודם זוכה 

_____________________________________________)10-10(לאון 052-4462863

 מבחר חנויות / 
משרדים / ושטחי מסחר 

בבני ברק, מתחילים 
לחזור לשגרה, איתנו 
תקבלו את התנאים 

ומחיר שלא תאמינו תיווך 
_____________________________________________)10-10(דורון 054-4980159

 חנות 100 מ"ר, מיקום 
חזק, במחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)10-10(_____________________________________________

 חנות 24 מ"ר, אפשרי ל- 
50 מ"ר, ר"ע פינת בן פתחיה, 

מחיר מציאה תיווך דורון 
054-4980159)10-10(_____________________________________________

 חנות בגן וורשא, במיקום 
הכי טוב בעיר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)10-10(תיווך דורון 054-4980159

 מחסן 500 מ"ר + 
גישה לרכב + אופציה 
לחלקי "דלוקס נכסים" 

052-7717788)10-10(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, מחסן 
75 מ"ר, ק"א, ב- 4,000 

ש"ח דלוקס נכסים
052-7717788)10-10(_____________________________________________

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)10-10(תיווך דורון 054-4980159

 200 מ"ר למשרדים, ליד 
בסר, במחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)10-10(_____________________________________________

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

_____________________________________________)10-10(דורון 054-4980159

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

054-4980159)10-10(_____________________________________________

 "הפרח בגני"- צימרים 
מפוארים )עד 40 איש( + חדר 
אוכל + בריכה מחוממת, נוף 

פנורמי, גינה ענקית
_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1





יט’ באדר -כא’ באדר תשפ”א   403/03-05/03/2021 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

 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

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

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

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 

 בב"ב, דרוש מחסנאי 
נמרץ, משרה מלאה, ימים א'-
_____________________________________________)07-10ל(ה' 8:30-17:00 03-5709972

 דרוש/ה מנהל/ת 
חשבונות לאזור הבורסה ברמת 

גן, אפשרות למשרה חלקית. 
m304795008@gmail.com :7-10ש(קו"ח למייל(_____________________________________________

 מנקה עם נסיון רב ינקה 
לכם את חדר המדרגות 
_____________________________________________)07-08ח(ירושלים 052-8175709

 עובד זר, פנוי לטיפול 
סיעודי, בקשישים ואנשים 

_____________________________________________)07-08(חולים ומוגבלים 052-2725232

תקשורת

 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

 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

 נהג לחלוקה באיזור 
גבעתיים, שעות -00:30
05:00 )לילה(, שכר טוב 

_____________________________________________)08-11ל(למתאימים 051-5797730

 למעון בק. אונו דרושה 
מטפלת/גננת, מסורה 

ואחראית + נסיון
_____________________________________________)8-11ש(050-9722200

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)08-11(_____________________________________________

 מעוניינת להשגיח על 
קשישות בלילות ושבתות 

_____________________________________________)08-09ח(פרטים 053-3060798

 דרושים סייעים 
וסייעות לבתי"ס/גנים 
בר"ג, משרה חודשית/

מילוי מקום טל':
052-6843818)09-12(_____________________________________________

 לחברה בפ"ת דרוש עובד, 
ראש גדול, למשרה המשלבת 

שליחויות ואדמינסטרציה, 
רשיון קטנוע A1 חובה

_____________________________________________)9-12ש(052-7560455

 לסוכנות פיננסים 
בפ"ת, דרוש/ה נציג/ת 
מכירות טלפוני לתאום 

פגישות, שעות גמישות, 
תנאים סוציטליים מעולים 

_____________________________________________)9-20ש(054-7947490

 לפיצריה בבני ברק: 
עובדי מטבח, משלוחנים, 

מנהל משמרת. תנאים טובים 
_____________________________________________)09-12(למתאימים. 054-6855447

 למאפיה בבני ברק דרושים 
עובדים: אופים, עובדי חנות, 

קופאים. עובדי משמרת לילה, 
מנהלי משמרת. תנאים טובים 

054-6855447)09-12(_____________________________________________

 דרוש טבח לישיבה 
גדולה באלעד, נסיון 

חובה! 054-2019998 בין 
השעות 19:00-22:00 

_____________________________________________)09-12ל(בלבד 

 לחנות בגדי ילדים 
בב"ב בר' עקיבא 

49, דרושות עובדות, 
משמרות בוקר / ערב 

_____________________________________________)9-12ש(058-4552550

 מטפל עם נסיון מחפש 
לשמור על קשיש בשעות 

_____________________________________________)09-10ח(הלילה ירושלים 052-8175709

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין 

לעבוד כשכיר / לפי שעה 
_____________________________________________)09-10ח(050-6651365

 מציאה! אוניברסיטה 
לתינוק עם פסנתר מנגן 50 
ש"ח בלבד 052-7108328 

_____________________________________________)09-10ח(בב"ב

 נילון לעגלת תינוק חדש 
באריזה 25 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(052-7170406

 נדנדה לתינוק + הליכון 
מצב טוב 300 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483665

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(400 ש"ח 054-7216671

 פלאפון נוקיה 3310 
מאושר במצב מצוין!! כולל 

_____________________________________________)09-10ח(מגן 250 054-8590176

 שמלה לארוע ציפי שכטר 
46 מכירה 450 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(050-4131038

 נעלי ניו באלנס נשים 
_____________________________________________)09-10ח(37.5 200 ש"ח 050-4131038

 מעיל צמר חדש נשים 46 
_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח 050-4131038

 מקפצה/טרמפולינה 
לילדים עם רשת מסביב 

כחדשה 220 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(052-7174324

 מגלשה לילדים קטנים 
כחדשה 80 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)09-10ח(052-7174324

 תחפושות: חיל איש חלל 
שוטר גיל 5-8 משה רבינו גיל 4 

_____________________________________________)09-10ח(050-3337530

 למכירה 2 אקווריום 
מידות: 50 ס"מ על 50 ס"מ 

גובה: 40 ס"מ 250 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(050-3337530

 בב"ב, כובע בורסלינו 
קלאסיקו, מידה 53 )מתאים 

לגיל בר מצווה(, שוליים 6, 
_____________________________________________)9-10ש(במצב חדש 054-2859394

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(03-6199806 בערב

 מראה חדשה 60*60 70 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-7188017

 מטאטא הפלא כחדש 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-7188017

 דשא סינטתי חדש עובי 
20 מ"מ חדש 300 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-7188017

 תחפושות לפורים 30/40 
ש"ח מצוינות במבחר

_____________________________________________)09-10ח(052-7188017

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)09-10ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)09-10ח(050-2897977

 אוגרים וכלוב למכירה 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-8407833

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)09-10ח(170 ש"ח טל': 052-2727474

 וילון סלון יפייפה עיצוב 
מודרני כחדש צבע אפור בהיר 

_____________________________________________)09-10ח(250 ש"ח 052-6140800

קו עיתונות דתית / 8293203 /

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחדהמודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

למרפאת כללית סמייל 
סניף בני ברק

פקיד/ה

סייע/ת

דרושים/ות

עבודה במשמרות בוקר/ערב וימי שישי לסירוגין / קבוע
דרישות התפקיד:

• ניסיון בתפקידי אדמיניסטרציה /שירות לקוחות
• גישה שירותית

• יחסי אנוש טובים
• יכולת עבודה בצוות

התפקיד כולל: סיוע לרופא השיניים, ביצוע ופיתוח תצלומי 
רנטגן, מתן שרות למטופלים. העבודה במשמרות בוקר/ערב 

וימי שישי לסירוגין.
דרישות התפקיד:

• תעודת סייע/ת או ניסיון בתחום 
• רמה שירותית גבוהה 

• יחסי אנוש טובים
Kinerets@clalit.org.il :קו"ח למייל

פקס: 03-5434232

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)09-10ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

 מובייל לתינוקות כחדש 
_____________________________________________)09-10ח(80 ש"ח 052-7188017

 הליכון לתינוקות + 
שולחן משחקים 80 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7188017

 בימבה לתינוקות מנגן 
ונסגר מסביב 150 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-7188017

 מטרנה גדול בד"ץ 35 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-7188017

 מעמד לאמבטיה תינוקות 
אונבירסלי חדש 40 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-7188017

 עגלת תינוק משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

שחור לבן 350 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(054-8452085

 מיטת תינוק צבע שמנת 
מצב מעולה 450 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-8430025

 מגן לעריסה לתינוקת 
_____________________________________________)10-11ח(שילב 25 ש"ח 053-3155415

 לסוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושים מתאמי פגישות 
לשיחות יוצאות, למשרה 

_____________________________________________)10-11ל(מלאה 054-6659070

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

בחשבשבת, מכפל, וורד 
ml2460@partner.net.il)10-13ל(_____________________________________________

 למעון פיצקעלאך בגבעת 
שמואל, דרושה גננת לחצי 
יום, וסייעות, תנאים נוחים 

_____________________________________________)10-13ש(050-7884864

 למפעל עיבוד זכוכית, 
דרושה פקידת גביה + נסיון, 

_____________________________________________)10-13ש(וכן דרוש שליח 050-5277929

 קופאים/יות, מלקטים/
ות, ועובדים/ות כלליים, לא 

נדרש נסיון, ווצאפ/נייד
_____________________________________________)10-13ל(050-8557084

 לחנות סנדוויצ'ים 
בב"ב, עובד חרוץ ומסור, 

למשמרת ערב. קו"ח למייל: 
mail:6164990@gmail.com)10-11(_____________________________________________

 למכבסה שלגית, 
עובדים לעבודה זמנית, 

ושליח + רשיון נהיגה ב' 
_____________________________________________)10-11ש(050-8460282

 למכירה תיק גב גדול 120 
ליטר + תיק גב קטן + תיק 

_____________________________________________)10-11ח(נשים 150 ש"ח 052-5737813

 למכירה טלפון שולחני 
איכותי 70 ש"ח בלבד + 

עגלת שוק רשת 70 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(052-5737813

 למכירה אופנים 150 ש"ח 
בלבד + אופני ילדים 100 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 052-5737813

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 6.5 ליטר ב- 120 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 050-4158480

 מכונת תפירה 400 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(054-7938941

 מגפי גומי שחורות מידה 
41-43 חדשות גבוהות וחזקות 

_____________________________________________)10-11ח(35 ש"ח 058-3233170

 סוללה למצלמת קודק 
3.7V 7006 מידות 4*3 20 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 058-3233170

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 זוג תוכונים לא מאולפים 
וכלוב ותערובת ומבחנה 220 

_____________________________________________)10-11ח(050-5594690

 כינור כחדש למתלמדים 
_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח 050-6256846

 מעיל צמר שחור חדש 
לנשים מידה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-8452085

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 400 ש"ח במקום 

_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח 054-8452085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 250 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-8452085

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם 4 35 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה שנת ע"ז 35 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
30 קסטרו חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 אופניים לילד 30 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 סט צלחות 80 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 ספרי קריאה לילדים 
ספורי צדיקים קומיקס וכו' 25 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 053-3155415

 תחפושת משה רבנו 55 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 053-3155415

 JBS אוזניות בלוטוס 
חדשות! 160 ש"ח + אחריות 

_____________________________________________)10-11ח(054-5980154

 3 אוגרים ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(054-8452085

 למכירה קסדה לאופניים 
חדשה לגמרי 90 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(052-6431557

 עגלת קניות גדולה במצב 
_____________________________________________)10-11ח(חדש 300 ש"ח 050-4160687

 כיסוי מיטה לח.שינה 
אפור אפרסק חדש בב"ב 290 

_____________________________________________)10-11ח(054-8406660

 שמלת ערב חדשה 42 
_____________________________________________)10-11ח(500 054-8406660

 חוברות "מרווה לצמא" 
שנים ע"ד-ע"ט 50 ש"ח לשנה 

_____________________________________________)10-11ח(054-8406660

 ספרי בישול ממיטב 
השפים 30-50 לספר

_____________________________________________)10-11ח(054-8406660

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

_____________________________________________)10-11ח(052-7600336

 מסכת מרין "פוראוור" 
תוצאות מדהימות שימושים 
_____________________________________________)10-11ח(בודדים ב- 55 054-8420107

 פריימר לוריאל מושלם 
בשימוש כ- 5 פעמים ב- 45 

_____________________________________________)10-11ח(054-8420107

 תיק יד למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)10-11ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 פראק חדש עם מכנסים 
60% צמר מידה L34 ב- 500 
ש"ח פלאפון: 055-6691825 

_____________________________________________)10-11ח(פתח תקוה

 שמלות ערב חדשות 
בצבע ורוד עתיק מידה 36 500 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 053-3325028 בני ברק

 למכירה ששה סדרי משנה 
רמב"ם משנה תורה הספרים 
במצב חדש! 100 ש"ח בלבד 

לכל סט הקודם זוכה
_____________________________________________)10-11ח(050-8806806

 למכירה שטיח ב- 500 
ש"ח מצב טוב אבנר

_____________________________________________)10-11ח(050-3337530

 פיטום הקטורת על קלף 
+ למנצח + נרתיק מהודר 

חדש מהסופר רק 450 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(054-8430025

 אשת חיל על קלף + 
מסגרת מהודרת רק 450 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(שווה לראות 054-8430025

 חליפת גבר מידה 50 
גוון אפור כהה נלבשה פעם 

אחת )פ"כ( רק 150 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(054-8430025

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 240 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-5980154

 מכתבי הסבא מקלם ג' 
חלקים 100 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-5980154

 וילון חדר חלון קטן 150 
ש"ח צבע אפור בהיר כחדש 

עיצוב מודרני יוקרתי מאוד 
_____________________________________________)09-10ח(מצב מעולה 052-6140800

 מעיל עור שחור לגבר 
מידה 52 במצב מעולה 250 

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

 2 זוגות נעלי לק כחול 
מידה 41-40 עם עקב כמעט 

חדש חב' שפרס 140 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(052-7110779

 תחפושת כחדש שוטר 
+ כובע ואביזרים 20 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7110779

 2 תחפושות בובות + 
כובע גיל 4-9 40 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)09-10ח(052-7110779

 נעלי ד"ר סטפ מידה 
21 כחול לבן חדש 450 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7110779

 מציאה! משחק שולחן 
כדורגל חדש מידות 31*51 

ס"מ 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)09-10ח(052-7108328 בב"ב

 כובע "קיינטש" של 
המקום הנכון כמעט חדש 200 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד 054-8491154
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