
4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים
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03-6162228

דירות 
למכירה

כ”ה בניסן -כ”ו בניסן תשפ”א
07/04-08/04/2021  

אחיסמך

 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(_____________________________________________

 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 

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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, 4,150,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)51-51(_____________________________________________

 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, 5 חד', 
ק"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(_____________________________________________

 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', 
ללא מעלית, כולל חניה, 
2,330,000 ש"ח תיווך 

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

 עוזיאל קיבוץ גלויות, 
5.5 משופצת, ק"ד + 
מעלית, 3 כ"א, חניה 

משותפת, 2,350,000 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
_____________________________________________)06-06(הרב קוק 054-6506501

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בעמק יזראל, 5 חד' 
+ 2 מרפסות, 120 מ"ר + 

אופ' לבניה, ק"ב + מעלית, 
2,000,000 ש"ח

_____________________________________________)11-16ל(054-3761406

 באיזור קוטלר/דונלו, 
בטאבו משותף, 4 חדרים 

חדשה, 3 כ"א, קומה 
4, ללא מעלית, חזית, 
1,450,000 תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)12-12(_____________________________________________ דופלקסים

 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 באיזור קוטלר/דונלו, 
בטאבו משותף, גג ביטון 

90 מ"ר, קומה 4, ללא 
מעלית, חזית, הסכמת 

שכנים, 3 כ"א, 950,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501)12-12(_____________________________________________

 באחיסמך, מבחר 
דירות 3-4-5 חדרים, 

ודירות גן, החל 
1,300,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

בני ברק
 בבעש"ט, כ- 65 מ"ר, 

ק"ב, סוכה, 3 כ"א, 1,450,000 
ש"ח בבלעדיות תיווך ישיר 

_____________________________________________)15-15(במרכז 052-7193105

 מוכר דירה! נעשה את 
המקסימום למחיר הטוב ביותר 

ובזמן הקצר ביותר בס"ד, 
בלעדיות לחודש בלבד

052-7193105 תיווך ישיר 
_____________________________________________)15-15(במרכז

 גרים בבנין ישן? בואו 
לקבל הצעה לבנין חדש 

במסגרת עסקת קומבינציה, 
_____________________________________________)15-16ל(פינוי בינוי 052-5549475

 מעוניין לקנות מגרש 
בב"ב, בעסקת מזומן או 

קומבינציה טלפון
_____________________________________________)15-16ל(052-5549475

 בבלעדיות!!! מציאת 
השבוע!!! בגניחובסקי 3, 

קומה ד', ללא, מרפסת סוכה, 
אופציה ענקית, בנין איכותי, 

1,550,000 ש"ח
_____________________________________________)15-15(058-7663012 תיווך

 למהירי החלטה!! 
מבחר דירות בבניה ברחוב 

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

052-7181411)15-15(_____________________________________________

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

במיקום מעולה אמפייר-סטייט 
_____________________________________________)15-15(נדל"ן 052-7181411

 ברמבם-מימון, 90 מ"ר 
+ חצר, ק"ק, משופצת, 

1,830,000 )אופציה ליחי"ד, 
ב- 2 טאבוים( תיווך הנדל"ן 

050-4177419)15-15(_____________________________________________

 בכהנמן דירות 3 חד', 
מ- 1,430,000, חזית לכהנמן, 

מ- 1,520,000, 4 חד', מ- 
1,820,000, חזית, 4.5 חד', 

1,850,000, תשלומים נוחים, 
_____________________________________________)15-15(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בברנבויים, קרקע, 
כ- 100 מ"ר, מחולקת 

ל- 2, משופצת חלקית, 
1,695,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)15-15(_____________________________________________

 ברח' טבריה, גדולה, 
כ- 120 מ"ר, חזית, 

ק"א, מרווחת, מרפסות 
בבלעדיות תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)15-16(_____________________________________________

 בבניה באזור העיריה, 
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)15-15(_____________________________________________

 א.כהנמן בבניה, דירות 
3-4 חד', מפוארות, 

ק.אמין, החל מ- 
1,470,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)15-15(לדיור" 052-5222690

 בבלז, 90 מ"ר, ק"ב, חזית 
+ אופציה גדולה )30 מ"ר(, 

054-8461455 1,850,000)15-16(_____________________________________________

 הזדמנות בלוחמים!! 
דירת גן 4 חד', 90 מ"ר + 
חצר 60 מ"ר + 2 יחידות 

דיור מ.כהן- נכסים
052-7684074)15-15(_____________________________________________

 בלעדי בחברון דירת 
גג, מחולקת, ק"ב, 2 

מפלסים, כניסות נפרדות, 
כ- 75 מ"ר בכל מפלס + 
מ.שמש + סוכה, מפואר 
ומושקע, מתאים לטאבו 

משותף, 2,550,000 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)15-15(והשקעות 054-4290600

 בלעדי ברבי עקיבא/
דובק, דירת גג, 2 

מפלסים, כ- 75 מ"ר 
בכל מפלס, 3 חדרים 

למטה + חדר למעלה + 
גג גדול, ק"ד + מעלית, 

2,050,000 גמיש, 
מתאימה גם להשקעה 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)15-15(_____________________________________________

 בבעש"ט, דופלקס 
165 מ"ר, חזית, משופצת, 

נח לחלוקה/יחי"ד, חניה, 
2,700,000 גמיש תיווך הנדל"ן 

050-4177419)15-15(_____________________________________________

 בשיכון ה' דופלקס בקומה 
א', מחולק ל- 4 חד' + 4 חד' 

+ יחידה 2.5 + גג בטון "פנחס 
_____________________________________________)15-15(נכסים" 055-6789653

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

כ- 100 מ"ר, חניה, 
1,890,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)15-15(_____________________________________________

 למבינים, בס.במברגר, 
דופלקס 6 חד', כ- 170 

מ"ר בנוי, שמורה 
ומרווחת, מרפסת גדולה, 
נוף פתוח תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)15-16(_____________________________________________

 בבלעדיות בקרית הרצוג, 
גניחובסקי, 5.5 חד', דופלקס 

גג 140 מ"ר "מאגדים" - משה 
_____________________________________________)15-15(דסקל 050-5926021

 ברחוב ירושלים קרוב 
לבלז, 3 חדרים, 70 

מ', קומה ג', אופציה 
על הגג )רעפים(, 

אפשרות לחלוקה, חזית, 
1,650,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

 בהשלשה, 140 
מ"ר, ק"א, משופצת, 5.5 
חד', סוכה, ענקית, חניה, 

2,700,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)15-15(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה 
מטורפת!!! במנחם בגין 5 

חדרים, קומת קרקע, ממ"ד, 
1,500,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)15-15(_____________________________________________

 בגינות דוד 5 חד', 110 
מ"ר, ק"ו, נוף מהמם, 
מ.במשרד, 2,750,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)15-15(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 5 חדרים, 
גדולה ויפה, 2,550,000 גמיש, 

דירת נכה 100 מטר + 70 
מטר חצר, 2,200,000

B.D.A 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 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 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 דירת 5 חדרים, מחולקת 
לדירת 3 חדרים, כולל יחידת 

הורים + סוכה + יחידת 2 
חדרים, מושכרת, 90 מטר, 

קומה ראשונה, אזור העירייה, 
מושקעת ברמה גבוהה, 

אזור מעולה, נגיש לתחבורה 
ציבורית, להיכנס ולגור!!! 
052-7137706 2,200,000)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
פונה לשדרה, 5 חד', 180 מ"ר, 

מפלס אחד, 2 דירות בטאבו, 
ק"א, חזית, מפוארת, חדשה, 
מושקעת ברמה גבוהה ביותר 
+ 2 חניות + א. להוסיף דירה 

בק"ק, 4,500,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)15-15(פנחסי 03-5799308

 בהשלשה, 140 
מ"ר, ק"א, משופצת, 5.5 
חד', סוכה, ענקית, חניה, 

2,700,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)15-15(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה 
מטורפת!!! במנחם בגין 5 

חדרים, קומת קרקע, ממ"ד, 
1,500,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)15-15(_____________________________________________

 בגינות דוד 5 חד', 110 
מ"ר, ק"ו, נוף מהמם, 
מ.במשרד, 2,750,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)15-15(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 5 חדרים, 
גדולה ויפה, 2,550,000 גמיש, 

דירת נכה 100 מטר + 70 
מטר חצר, 2,200,000

B.D.A 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן )ליד 
גינת הזית(, 5 חדרים 

חדשה ומטופחת, קומה 
6 + מעלית שבת, 
נוף פתוח, מיידית, 

1,770,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)15-15(_____________________________________________

 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 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באיזור חזו"א, 4 חד', 
ק"ב, חזית, 3 כ"א, שמור, 

150 מ"ר )40 מ"ר מעטפת(, 
2,670,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)15-15(_____________________________________________

 בויזניץ 4.5 חד', 130 מ"ר, 
חזית, שמורה, יח"ה, סוכה, 
2,480,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)15-15(_____________________________________________

 באיזור חזו"א, 4 חד', 
ק"ב, חזית, 3 כ"א, שמור, 

150 מ"ר )40 מ"ר מעטפת(, 
2,670,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)15-15(_____________________________________________

 ברמבם 4 חד', בנין חדש, 
מושקעת במיוחד, 90 מ"ר, 

2,075,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)15-15(_____________________________________________

 ברבי אליעזר, כ- 4 
חד', 90 מ"ר + 2 יחי"ד 

ומשרד, ק"ב, משופצת כליל, 
2,695,000 גמיש תיווך הנדל"ן 

050-4177419)15-15(_____________________________________________

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

1,670,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)15-15(הקריה 050-3000121

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

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

050-3000121)15-15(_____________________________________________

 בשפת אמת, 4 חד', 
מרווחת ומשופצת, 

מעלית, מרפסת סוכה 
+ חנות מושכרת, כ- 65 
מ"ר + מחסן בבלעדיות 

בתיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)15-16(_____________________________________________

 באזור שיכון ג', נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

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

B.D.A 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 מציאה!!! בשיכון ג', 50 
מ"ר, ק"1, משופצת + 60 
מ"ר שלד, 1,450,000 ש"ח 

_____________________________________________)15-15(נדלניסט 050-6589497

 באיזור העירייה, 50 
מ"ר, ק"3, משופצת + 50 
מ"ר, אישורים לגג רעפים, 
1,375,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)15-15(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חד', 75 מ"ר, 
ק"3, עורף פתוח, גג בטון, 

משופצת מהיסוד, 1,560,000 
_____________________________________________)15-15(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בלעדי באהרון דב, 
בבנין חדש, 4 חדרים, 
כ- 90 מ"ר, מושקעת 

ומעוצבת ברמה גבוהה, 
ק"ב + מעלית )מושכרת 

ב- 6,500 ש"ח(, מתאימה 
גם להשקעה, 2,150,000 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)15-15(והשקעות 054-4290600

 א.צייטלין כ- 4 
חד', כ- 80 מ"ר, 

מעלית, א.להרחבה 
60, מ.חלקית, חניה, 

1,750,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)15-15(לדיור" 052-5222690

 א.שרת 4 חד', ק"א, 
כ- 85 מ"ר, מ.מהיסוד, 

1,830,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)15-15(לדיור" 052-5222690

 א.אבוחצירא 4 
חד', ק"א, כ- 72 מ"ר, 

א.בצד 30 מ"ר, שמורה, 
1,310,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)15-15(לדיור" 052-5222690

 א.גנחובסקי 4.5 חד', 
קומה א', כ- 117 מ"ר, 
מ.אדריכלית, מ.שמש, 

1,970,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 א.השניים 4 חד', 
קומה ג', 90 מ"ר, 
מ.מהיסוד + א.בג.

בטון, 1,650,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 א.הרצל 4 חד', 80 
מ"ר, ק"א, מעלית, 
מ.סוכה, ח.בטאבו, 

1,430,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)15-15(לדיור" 052-5222690

 בבלעדיות בוינרב כ- 4 
חד', 90 מ"ר, קו"2 + מעלית 

+ אופציה הרחבה "מאגדים" - 
_____________________________________________)15-15(משה דסקל 050-5926021

 בלעדי! באזור הראשונים 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ד + מעלית + 

מחסן בק"ק + יחידה בק"א, 
40 מ"ר, מושכרת ב- 3,500 
ש"ח, 2,600,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)15-15(א. פנחסי 03-5799308

 ברחוב הושע 4 חדרים, 
90 מ"ר, קומה 1, 3 

כ"א, משופצת חלקי, 
1,900,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

 ברחוב מנחם 4 חדרים, 
90 מ"ר, משופצים 

מהיסוד, קומה א', חזית, 
חניה, 2,050,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! באזור סוקולוב 
אבן גבירול, 4 חד', 95 מ"ר + 

אופציה 40 מ"ר, כולל היתרים, 
ק"ב, משופצת, 2,090,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)15-15(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברמבם 3 חד', ק"ק, 
משופצת כליל, 65 מ"ר, חזית, 
1,400,000, חלוקה יפה תיווך 

_____________________________________________)15-15(הנדל"ן 050-4177419

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

055-6789653)15-15(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', קומה 
3, משופצת, חדשה, אופציה 

בצד ובגג "פנחס נכסים" 
055-6789653)15-15(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)15-15(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)15-15(_____________________________________________

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

מאוררת מאוד, 
1,400,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)15-15(_____________________________________________

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

ברמה גבוהה! תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)15-16(חזקי 052-3882621

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

ברמה גבוהה תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)15-16(חזקי 052-3882621

 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 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

שמורה, 1,050,000 ש"ח 
_____________________________________________)15-15(נדלניסט 050-6589497

 מתוכננת למבוגרים, 
במרכז העיר, 60 מ"ר, ק"ק, 
משופצת, יח"ה, סלון ענק, 
1,470,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)15-15(_____________________________________________

 באיזור העירייה 3 חד', 
50 מ"ר + 12 מ"ר אופ', ק"ק, 

מחולקת ל- 2 יח"ד, מניבה 
4,200 ש"ח, 1,310,000 ש"ח 

_____________________________________________)15-15(נדלניסט 050-6589497

 א.שמואל הנביא 3 
חד', ק"ד, כ- 79 מ"ר, 

היתרים, ג.רעפים )לקונה 
1(, לשיפוץ, 1,450,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 א.המכבים 3 חד', 
ק"ג, כ- 60 מ"ר, 

מ.מהיסוד, א.להרחבה 
40 בצד, 104 בג.בטון, 

1,400,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)15-15(לדיור" 052-5222690

 א.סוקולוב 3 חד', 
כ- 68 מ"ר, קומה ב', 

שמורה, א.לסוכה, 
1,360,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ה' 3 ח' 
+ דירת חדר, לא משופצת, 
100 מטר, 1,600,000 תיווך 

_____________________________________________)15-15(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בפ"כ במתחרדים 
3 ח' + סוכה גדולה + חנייה 
מקורה + מעלית, 1,380,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)15-15(_____________________________________________

 הזדמנות בסוקולוב!! 
3 חד', ק"ה, משופצת, 

נוף, חניה מ.כהן- נכסים 
052-7684074)15-15(_____________________________________________

 בבן זכאי 2.5 חדרים, 
קומה א', חזית + אופציה 

להרחבה, 1,500,000 
ש"ח גמיש בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

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

מ. שמש, מצב מעולה, חזית, 
אפשרות לחניה, 1,660,000 
_____________________________________________)15-15(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)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' 3.5 
חד', 85 מ"ר, ק"2.5 אחרונה 
+ היתרים בצד 25 מ"ר ובגג, 
חזית, 2,100,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)15-15(א. פנחסי 03-5799308

 בקרית הרצוג! 3 חד', 
92 מ"ר, ק"ב, הרחבה 

ענקית קיימת, טאבו! רק 
1,475,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)15-15(- מתווכים" 03-5701010



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

כ”ה בניסן -כ”ו בניסן תשפ”א   07/04-08/04/2021

 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

4-4.5 חדריםגבעת שמואל

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

בני ברק

 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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים 3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

פתח תקווה

 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

נדל”ן 
מסחרי

 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)08-15ל(052-2518617

■ 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

אביבים
 מתחם של וילה, 3 חד' + 

חצר גדולה + סוויטה 2 חד' 
ממוזגים + גקוזי'

_____________________________________________)11-22ש(050-6901390

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

_____________________________________________)45-19/21ש(052-4481113

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

טבריה

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

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

 מבצעים לפסח! דירת 
נופש 2 דק' מהכנרת, ברמה 

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

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות וזוגות ולגיבוש. 

דונם של משחקים, קרוסלה 
_____________________________________________)2-18ש(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

 דירת נופש חדשה, 
מפוארת וממוזגת, ברמה 
גבוהה מאוד, קרובה מאוד 
לשטיבלעך ולכנרת, לנופש 

_____________________________________________)10-13ל(מושלם 053-3985298

 5 חד', 11 מיטות, 
נקיה, כשרה לפסח, 

מרווחת, מרפסת, נוף 
לכנרת והגולן

_____________________________________________)12-23ש(050-4124556

 "בנצימר" - חופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 

כלנית

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

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

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

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

 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

 "נופי כלנית" - 5 צימרים 
מושקעים + בריכה וג'קוזי 

ספא, גינה, מטופחת, מתחם 
פוגולה ומתקני גן, ק.צביקים - 

_____________________________________________)48-21/21ש(054-9917000

1-1.5 חדרים

קוטגים
ירושלים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים
צפת

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

קריית גת
פנטהאוזים ודירות גן

 שדרות רמז, 4 חד', 2 
מרפסות, קרקע, 5,800, מיידי, 

_____________________________________________)13-17ל(תיווך 054-6687466

 להשכרה חנות, כ- 20 
מטר, בר' עקיבא 66 

בפסג', כניסה מיידית, 
מחיר מציאה טלפון: 

052-8900573)13-17(_____________________________________________

 דירת נופש, ממוזגת, 5 
דק' הליכה מהכנרת, מהקניון, 
וממרכז העיר, מחירים נוחים 

_____________________________________________)13-18ש(050-7777571

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

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

יבניאל
 מהדרין לפסח - צימרים 

ביבניאל, למשפחות/זוגות, 
גיבוש, דונם של משחקים, 

טרמפולינה, וסנוקר
_____________________________________________)13-24ש(052-3540874

 יחידת נופש, 10 דק' 
מהכנרת, מאובזרת + גקוזי', 

בריכה על עמודים, מקווה, 
_____________________________________________)13-20ש(ובית כנסת 050-4776772

077-5100355
כט' ניסן-ב' אייר 11-14/4/21

077-5100955

!&999
ז'-י' שבט 17.1-20.1

חופשה וואווו! 
בקראון פלאזה אילת-הכל כלול!

077-5100955

!&999
ז'-י' שבט 17.1-20.1

חופשה וואווו! 
בקראון פלאזה אילת-הכל כלול!

!₪ 1,111
חופשה קייצית במחיר חורפי!

 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 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בבלעדיות, בעמי, 
100 מ"ר, 3.5 חד', ק"ב, 

משופצת, יח' הורים, 
מעלית כפולה, תיווך- 

054-3970200)15-15(_____________________________________________

 חדשה בשוק, בנורדאו, 
3 חדרים, כחדשה, ק"ב, 

משופצת ברמה גבוהה, גדולה 
ויפה + מרפסת, 1,500,000 

ש"ח בבלעדיות תיווך ישיר 
_____________________________________________)15-15(במרכז 052-7193105

 מציאה! במנחם בגין 
3 חדרים, משופצת ויפה, 

סלון גדול + חצר מרוצפת, 
1,350,000 ש"ח בבלעדיות 

תיווך ישיר במרכז
052-7193105)15-15(_____________________________________________

 בחרל"פ 3.5 חדרים גדולה 
+ מרפסות, כ- 100 מ"ר, 

ק"א, 3 כ"א, חזית, מיידי תיווך 
050-4122744)15-15(_____________________________________________

 בחרל"פ 3 חדרים, 
משופצת, 70 מ"ר, ק"ב, 2 

כ"א, שווה לתאם! תיווך
050-4122744)15-15(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי! 3 חד', 
ק"א, רק 1,450,000 

ש"ח "אביחי מתווכים" 
03-5701010)15-15(_____________________________________________

 בחיד"א, 2.5 חד', 55 מ"ר, 
ק"ב, חתימות שכנים )רעפים 

ולבצד(, 1,450,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)15-15(הנדל"ן 050-4177419

 בבלעדיות באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצד ובגג, 

קומה 2.5, 1,370,000 "פנחס 
_____________________________________________)15-15(נכסים" 055-6789653

 מציאה שלא תחזור!!! 
בבלעדיות בטרומפלדור 2.5 

חד', קומה 3, חתימות שכנים 
בגג בטון "פנחס נכסים"

055-6789653)15-15(_____________________________________________

 מציאה!!! בבר אילן 2.5 
חד', 50 מטר, קומת קרקע + 
חצר 40 מטר "פנחס נכסים" 

055-6789653)15-15(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 2 חד', 
והול, כ- 55 מ"ר, ק"ב 
ואחרונה, 1,250,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)15-15(_____________________________________________

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

חתימות שכנים, 
1,260,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)15-15(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 2 חד', 
40 מ"ר, ק"ב, עורפית, 
מ.מהיסוד, היתרים!!! 

1,130,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)15-15(_____________________________________________

 א.נורדאו 2 חד', ק"ג, 
כ- 48 מ"ר, יציקה 23 

מ"ר, א.בג.בטון )ש.בנו 
כ- 143 מ"ר(, 1,210,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בבלעדיות בבגנו 2.5 חד', 
כ- 70 מ"ר, קומת קרקע, 

מיידי "מאגדים" - משה דסקל 
050-5926021)15-15(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' בברוט 
)חרדי(, כ- 40 מטר, קומה 

ג' + גג בטון + רשיון בנייה, 
1,200,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 2.5 
חד' + מרפסות, 50 מ"ר, ק"א, 
משופצת חלקית, א. להרחבה 

גדולה, 1,420,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)15-15(פנחסי 03-5799308

 עיסקת מזומן!! מרכז 
ב"ב, דירת חדר וחצי, 

23 מ"ר, משופצת, 
א.לסוכה, ב- 480 אלף 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בבלעדיות ברמת הדר, 
במפלס אחד, 250 מ"ר, 5 חד' 

+ מ.שמש 55 מ"ר, בניין בן 
שלוש בבלעדיות "מאגדים" - 

_____________________________________________)15-15(משה דסקל 050-5926021

פנטהאוזים ודירות גן

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

לחלק, 3,100,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)15-15(הכוכבים: 02-5713375

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

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 4,190,000 ש"ח 
_____________________________________________)15-15(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! 

_____________________________________________)15-15(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 
_____________________________________________)15-15(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 

_____________________________________________)15-15(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)15-15(_____________________________________________

 רמות ב': 4 חד' )84 מ"ר 
נטו( + סוכה )13 מ"ר( + 
ת.ב.ע 40 מ"ר, ק"א, חניה 

פרטית, סלון גדול, 2,090,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים:

02-5713375)15-15(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)15-15(הכוכבים: 02-5713375

 "אינפינטי עוצמה", 
בטולדנו, 5 חד', 110 מ"ר, 

קומה 1, מעלית, חניה, 
משופצת ומעוצבת ברמה 

גבוהה שירי שטרסבורג
050-8087624)15-15(_____________________________________________

 בלעדיות בשפירא!!! 
6 חד', ק"א, משופצת 
מהיסוד, יחידת הורים, 

תמ"א 38 מ.כהן-נכסים 
052-7684074)15-15(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
במשה הס, דירת 4 חד', 80 

מ"ר, קומה 4, ללא, חנייה 
משותפת, משופצת, תשואה 

גבוהה! שירי שטרסבורג
050-8087624)15-15(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", ביום 
שיש הקרוב 9/4/21, יתקיים 

בית פתוח, יום ללא עמלת 
תיווך, בין השעות -11:30

13:30, בא.ד.גורדון 3, דירת 
4 חד', קומה 3, משופצת 

מהיסוד, מעלית, חניה שירי 
_____________________________________________)15-15(שטרסבורג 050-8087624

 "אינפינטי עוצמה", 
בפינס דירת 3.5 חד', 85 מ"ר, 

קומה 1, חניה משותפת, 
משופצת שירי שטרסבורג 

050-8087624)15-15(_____________________________________________

 מציאה! דירת 4 חד', 
כ- 85 מ"ר, במצב מעולה, 

מטבח ומקלחת משופצים, 
כולל מיזוג, בבניין חרדי, 

מעולה להשקעה ו/או מגורים, 
725,000 ש"ח שניר נכסים 

052-2888181)15-15(_____________________________________________

קריית אתא

4-4.5 חדרים

 בק.אתא, ק"א, מרכז 
העיר, מחולקת ומשופצת 

)פינוי בינוי(, שכירות 
4,000, נטו מחיר: 

750,000 ש"ח "ארגמן 
אקספרס" חיים-

050-4105845)15-15(_____________________________________________

 בק.אתא, ק"ג, 
מחולקת, משופצת, 

שכירות 3,800 נטו, איזור 
מתפתח, מחיר: 670,000 

ש"ח "ארגמן אקספרס" 
_____________________________________________)15-15(חיים- 050-4105845

 בק.אתא באיזור 
החרדי, ק"ב, כ- 95 מ"ר, 

שמורה מאוד, מחיר: 
800,000 ש"ח "ארגמן 

אקספרס" חיים-
050-4105845)15-15(_____________________________________________

 בק.אתא להשקעה/
חלוקה, 4 חד', ק"ב, 

שמורה, צפי שכירות: 
4,200, מחיר: 575,000 
ש"ח "ארגמן אקספרס" 

_____________________________________________)15-15(חיים- 050-4105845

 בגינות דוד פנטהאוז 
6 חד', 200 מ"ר, 

ק"ד, מעלית, 3 כ"א, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)15-15(_____________________________________________

+5 חדרים
 בלעדי! באזור יהושוע 5.5 
חד' ענקית, 190 מ"ר, ק"ג, 4 

חד', כ"א, משופצת, 7,500 
_____________________________________________)15-15(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 מיוחד, בלב העיר, 
באיזור יהושע/שדל, 5 

חדרים ענקיים, 200 מ"ר, 
משופצים, קומה ג', ללא 

מעלית, 7,500 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 מציאה! באוסשקין! 
4 חד', ק"א, חזית, 107 
מ"ר! רק 3,900 ש"ח, 
הקודם זוכה! "אביחי - 
_____________________________________________)15-15(מתווכים" 03-5701010

 בקרית הרצוג! 4 חד', 
חדשה מהניילון! כניסה 

ביוני! 4,500 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)15-15(- מתווכים" 03-5701010

 בקרית הרצוג, מבחר 
דירות 4 חד', 80 מ"ר, 
החל מ- 4,500 ש"ח 

נדל"ן הקריה
050-3000121)15-15(_____________________________________________

 בלעדי בחרלפ כ- 4 
חדרים, 100 מ"ר, 

שמורה, קומה ב', חזית 
+ חניה, כניסה מיידית, 

4,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)15-15(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' יעל 
שיכון ג', 4 חד' + חצר גדולה 
מאגדים נדל"ן - משה דסקל 

050-5926021)15-15(_____________________________________________

 בלעדי באבני נזר 4 ח', 
קומה ג' + מעלית, 100 מטר 

+ חנייה, מפוארת, 5,400 ש"ח 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)15-15(_____________________________________________

 3 חד', בפלמ"ח 2, 
מרוהטת חלקית, מטבח 
+ מרפסת סוכה, מיידי, 

_____________________________________________)15-16ל(3,300 054-3558448

 שיווק בלעדי, דירות 
3 חד', להשכרה בנורדאו 

פרדס כץ, בניין חדש 
"פנחס נכסים"
055-6789653)15-15(_____________________________________________

 בלעדי בר"ע קרוב 
לירושלים, 3 חדרים, 75 

מ"ר, מטופחת, ק"ב, 
חזית, כניסה מיידית, 

3,300 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 
אזור רח' יונה, 3.5 חד' 

+ מרפסות ענקיות, 104 
מ"ר, סלון ענק, ק"א, חזית, 

מסודרת, 4,500 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)15-15(פנחסי 03-5799308

 להשכרה יחידה מרווחת 
מאוד!!! 2 חדרים + מרפסת, 

מרוהטת ויפה לפרטים
054-5596301)15-16(_____________________________________________

 בלעדי ביהודה הנשיא 
2.5 ח', כ- 60 מטר, קומה ג', 

מסודרת, 3,200 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)15-15(אלטרנטיב 054-5500263

 2 חד', 48 מ"ר, בפרויקט 
החדש פיג'ו, קומה ב', כולל 
ריהוט חדש, ב- 3,600 ש"ח 

_____________________________________________)11-16ש(תיווך. 050-9094402

 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(_____________________________________________

 דירת חדר וחצי, 
משופצת, עם מזגן, כניסה 

פרטית, למשרד/לבודד
_____________________________________________)15-16ל(053-8301565

 1 חדר, בכניסה משותפת, 
לבודד, כולל ריהוט, רח' 

ישעיהו, 1,900 ש"ח כולל מים 
_____________________________________________)15-18ל(ארנונה וחשמל 054-4400074

יחידות דיור

 להשכרה יח"ד, כ- 40 
מ"ר, חדשה, יפיפיה, באנילביץ, 
מזגנים, מרוהטת, מיידי, 2,800 

_____________________________________________)11-16ש(ש"ח 054-6717863

 בישעיהו, 1 חדר פריט 
לבודד, כחדש, גדולה, בכניסה 

משותפת, ריהוט + מים 
וארנונה, 1,900 ש"ח

_____________________________________________)11-16ל(054-4400074

 בז'בוטינסקי צד בני 
ברק! יחידה חדשה 

+ סוכה, 2,650 ש"ח 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)15-15(_____________________________________________

עמנואל

 להשכרה 4 חד', מרווחת, 
מאווררת, מטבח יפה, נוף, 
2 מרפסות, שכנים טובים, 

_____________________________________________)12-16ל(ביהכנ"ס קרוב 054-8484077

4-4.5 חדרים

ביקוש 
דירות

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)15-16ח(תיווך 054-7432035

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

_____________________________________________)15-16ח(מתיווך( 052-3595314

השקעות

 בלוד, בדוד המלך, 
ק"4, בלי מעלית, 

בבניין איכותי, מחולקת 
ל- 2 דירות, כולל ריהוט, 

מכניסה 4,000 ש"ח 
בחודש, רק 990,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 חוזרים לעסקים, 
מבחר חנויות/משרדים/

ושטחי מסחר בבני 
ברק, עדיין במחירים של 

הקורונה תיווך דורון
054-4980159)15-15(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' 

)אפשרי חלקי(, 45 ש"ח 
למטר מתאים לסופרים 
ולרשתות גדולות בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)49-49(קוק 23 054-6506501

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. 
_____________________________________________)45-16/21ש(052-6990764

בר יוחאי

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

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

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים )עד 40 איש( + חדר 
אוכל + בריכה מחוממת, נוף 

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

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
_____________________________________________)25-31/21ש(מטבחון, נוף 053-3226630

 במגדלי המלכים, מתאים 
לזוג + 3, 5 דק' למדרחוב, 

מרפסת נוף, מבצע לזוג 990 
ש"ח ל- 3 לילות

_____________________________________________)15-29ש(054-8425184 054-6511250

 מבחר ענק של דירות 
בטבריה, החל מ- 70 ש"ח 

למיטה )אופציה במייל/וואצ( 
_____________________________________________)15-26ש(052-7690412
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 וילה 4 חד' + סלון, פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

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

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

מכוניות

קנית רכבים

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

 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(_____________________________________________

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

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

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

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-17ש(ושבתות 052-7668387

צפת

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

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

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות / זוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)11-36ש(050-5275981 04-6961175

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

- חולית שטח ייחודי מס' 
1 בארץ, אפשרות לנהיגה 
עצמית, אופציה לצימרים

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 050-7362739

מכירת רכבים

 מחשבים ניידים, החל מ- 
550 ש"ח, תיקונים ושדרוגים 

_____________________________________________)11-15ל(עד הבית 055-2859008

דנית ברקול 
משרד עורכי דין

• ביטוח לאומי וייצוג בועדות רפואיות בכל הארץ

• תאונת עבודה
• חברות הביטוח אכ״ע 

• פטור ממס הכנסה
• משרד הבטחון

משרדנו עוסק במימוש זכויות רפואיות
איתך עד לקבלת הפיצוי

לשיחת ייעוץ חייגו

055-9706997
ספסופה

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

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

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)11-19ש(052-4604609

 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

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

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

 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

 סוזוקי ליאנה מידל 2004, 
במצב מצויין, בהזדמנות

052-4227714)13-17(_____________________________________________

סוזוקי

 נמצאו משקפיים כחדשות 
חצי מסגרת בצבע מוזהב 
בתחנת אוטובוס ביציאה 

ממירון בר"ח ניסן טל':
_____________________________________________)13-14ח(054-8406079

 מעוניין להשאיל מכשיר 
נגד כאבים בי קיור לייזר ב- 

_____________________________________________)13-14ח(120 ש"ח 052-8814378

 מעונין לתת "אוצר 
החכמה" מקורי במחיר מוזל 

_____________________________________________)13-14ח(050-4184433

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושיחרור שרירים 

לבחור העובד בתחום
_____________________________________________)13-14ח(052-7396092

 למסירה כיור לנטילת ידים 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 053-2853256

 למסירה 2 נברשות יפות 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 053-2853256

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים

_____________________________________________)13-14ח(054-5343924

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)13-14ח(ילדים 050-6651365

 דתי זקן מבקש ציצית 
ותפילין במחיר סימלי יצחק 

_____________________________________________)13-14ח(052-5520439

 מכונת תפירה חשמלית 
_____________________________________________)13-14ח(300 ש"ח 054-7432035

 בהזדמנות מכשיר אטמור 
חדש לחימום מים )בפ"ת( 

 SKW לאמבטיה או למטבח
_____________________________________________)13-14ח(180 ש"ח 052-2786557

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(055-2859008

 מיקסר ידני הקצפה + 
לישה ITT ב- 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

 מכונת תפירה חשמלית 
brother טעון תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 )בפתח 
_____________________________________________)13-14ח(תקוה(

 מטחנת בשר חשמלית - 
קנווד במצב מעולה 150 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(טל': 052-2727474

 מסחטה מקצועית לפרי 
 buffalo הדר ידנית חברת

עדין בקרטון 150 ש"ח -052
_____________________________________________)13-14ח(2786557 פ"ת

 מסך מחשב 21 אינץ 
במצב חדש 150 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)13-14ח(050-6205446

 BEKO מקרר של חברת 
350 ליטר ב- 300 שקלים 

_____________________________________________)13-14ח(לפרטים: 050-4143035

 אורגן ARK-15 + חוברת 
כמעט חדש 250 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-8596700

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

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

בריכה מחוממת, ג'קוזי 
_____________________________________________)15-15ל(ומשחקיה 054-8469788

מושב תרום
 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)7-19ש(050-6333765

 "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

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

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)7-19ש(054-6388082

 בשכונת הדר, דירה 4 
חד', להשכרה, במחיר מציאה, 

לימים ושבתות, מ- 11.4 
_____________________________________________)15-16ל(דבורה 052-7113508

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי, נוף וחצר, רבע ש' 

_____________________________________________)15-22ש(מהעתיקה 052-3455254

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-51/21ש(050-6241690

 למכירה טיוטה יאריס 
2011, אוטומטית, שניה, 

פרטית, מנוע 1340
055-6775411)15-15(_____________________________________________

טויוטה 

מזדה
 בס"ד, למכירה בהזדמנות 

מזדה 3 2007 + צבע + טסט, 
_____________________________________________)15-15(מכני טוב 055-6883937

 בס"ד, למכירה מזדה 
3 2007, 1600 אוטומטית, 
מטאלית + צבע + טסט 

055-6883937)15-15(_____________________________________________

יונדאי
 ,I30 למכירה יונדאי 

ראשונה, 2014, מליסינג, 
כחדשה, אפשרות להחלפה 

055-6883937)15-15(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

ירושלים, ב"ב ואירועים 
053-3188842
_____________________________________________)45-34/21ש(050-7532336

 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

מחשבים

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

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

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

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

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

■ 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(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)07-32/21ש(054-8422105

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

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

צילום
 צלם מקצוען ומיומן 
לאירוע שלכם, "אריאל 

עדי", החל מ- 399 ש"ח 
052-5867076
_____________________________________________)10-18ל(03-6183365

שונות
 עבודת השם בשמחה לפי 
שיטת חב"ד ע"י כ"ק האדמו"ר 
_____________________________________________)11-15(מפרס שליט"א 058-3275870

אבידות

 נמצא צמיד זהב ברחוב 
רבי עקיבא הרב קוק ב"ב 

_____________________________________________)15-16ח(בפסח 054-8474338

 בחול המועד פסח נמצא 
סידור תפילה של נערה עם 
כריכה וורודה במתחם הר 

הזיתים )קרוב לאור החיים( 
_____________________________________________)15-16ח(050-6256846

 לפני כ- 3 שנים נמצאה 
טבעת זהב בכניסה לאיילת 

_____________________________________________)15-16ח(השחר ב"ב 052-7148030

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושיחרור שרירים 

לבחור העובד בתחום
_____________________________________________)15-16ח(052-7396092

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

 למסירה לאברך תנור נייד 
דלונגי )נקי לחלוטין(

_____________________________________________)15-16ח(02-6540238 052-7606057 

 למסירה לאברך תנור גז 
במצב טוב )נקי לחלוטין(

_____________________________________________)15-16ח(02-6540238 052-7606057

 מעוניין להשאיל מכשיר 
נגד כאבים בי קיור לייזר ב- 

_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח 052-8814378

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מכונת תפירה חשמלית 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח 054-7432035

 תנור חימום לבית על 
_____________________________________________)15-16ח(סולר 399 053-5420807

 פלטת שבת רק 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(חזקה מאוד 053-5420807

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 רדיו דיסק לסיווק 300 
_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 רדיו דיסק של סוני 99 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 058-3216830

 צורב חדש של LG רק 
_____________________________________________)15-16ח(100 058-3216830

 מקרר מצוין 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מציאה 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 מיקרו אלקטרוני 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 כירה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 גריל לפיתות סלוף 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 גק לרכב 20 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 פלטות לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 קומקום חשמלי 10 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מאוורר עמוד כחדש 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מגהץ אדים תוצרת 
rowenta )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים הנילווים )בני ברק( 

_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח 054-7216671

 תנור אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(75 ש"ח 054-7216671

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 350 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה מקרר גדול תקין 
סמסונג תא הקפאה מקרר 

ניתן לתקן ב- 400 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(058-3222758

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 199 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-3558949

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 055-2859008

 מטחנת בשר חשמלית 
קנווד במצב מעולה 190 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(טל': 052-2727474

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח 054-3558949

 מקרן איכותי רק 490 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(055-2859008

 מיקסר ידני הקצפה + 
לישה ITT ב- 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)15-16ח(052-2727474

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
מצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מיקסר קנווד 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מיקסר להקצפה 20 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מסחטת גזר 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(חשמלית 054-4273857

 מאוורר טורבו 20 חדש 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 PHILIPS שואב אבק 
1600W )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)15-16ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)15-16ח(250 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)15-16ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)15-16ח(350 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מיני בר נועם 1 לחלקי 
חילוף נראה כחדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(058-3233170

 טוסטר אובן 450 ש"ח 5 
_____________________________________________)15-16ח(ליטר 053-3155415

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)13-14ח(250 ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 170 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 מייבש שיער מקצועי )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 HP מחשב נייד חברת 
14 אינץ בצבע אפור תוכנת 

XP במצב טוב מתאים 
לסרטים וורד ועוד 450 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(ב"ב 054-3132330

 כירה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 גריל לפיתות סלוף 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מסחטת גזר 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 10 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מאוורר עמוד כחדש 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים 100 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח גמיש 054-4273857

 מאוורר טורבו 20 חדש 
_____________________________________________)12-13ח(120 ש"ח 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 פלטות לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 ג'ק לרכב 20 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מערכת רדיו )טייפ/
קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)13-14ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 מטחנת בשר מצויינת 
_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח בב"ב 052-7600336

 למכירה מזגן 1.5 כח 
מנוע כחדש 300 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)12-13ח(לפרטים: 054-8466166

 מחשב במצב טוב 250 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בית וגן 058-3228417

 מיחם מים לשבת חדש 
באריזה!! 40 כוסות על 

פלטה! )לא חשמלי( 100 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(052-7139395

 כיריים גז 4 להבות מצב 
חדש! כשל"פ 230 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7139395

 חגז ממכון צומת כחדש 
_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח 053-3117849

 מיקסר קיצנד' כסוף 500 
ש"ח לפרטים 058-3274726 

_____________________________________________)12-13ח(בני ברק

 מציאה! חדש באריזה! 
מכונת קפה אספרסו 50 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(בלבד 052-7108328

 מהגץ אדים חדש באריזה 
FRIMA ב- 130 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)13-14ח(052-2786557

 JBL רמקול חברת 
400 וואט מוגבר כולל מיקסר 

מתאים לאירועים עד 300 איש 
_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח 054-3132330

ריהוט
 סלון פינתי גדול נטודי 

)איטלקי( מעור, צבע אוף ווייט, 
שנתיים בשימוש, במצב מצויין 

_____________________________________________)11-15ל(052-4227714

 שולחן + 6/8 כסאות 
לסלון, עץ מלא, חדישים, 

_____________________________________________)11-15ל(אפשרות בנפרד 052-4227714

 נברשת לסלון חדשה 
באריזה ב- 250 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)15-16ח(050-4158480

 ארון גדול אורך 1.90 מ' 
400 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)15-16ח(058-3222758

 מיטת יחיד נפתחת 
לשניים מעץ מלא כולל 2 

מזרונים 2 מגירות אחסון 200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-6140800

 מנורה יפה לסלון/פינת 
אוכל נברשת מפוארת 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-6140800

 נברשת תלויית קיר 
יפייפיה 100 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-6140800

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)15-16ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 050-3337530

 2 מזרנים זהים של ד"ר 
ברונדי 1.80/0.80 עובי כ- 0.20 
אורטופדיים 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)15-16ח(בבני ברק 052-7641400

 ויטרינה זכוכית עץ מלא 
נוסטגליה 120/170 450 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בבני ברק 052-7641400

 שולחן בר כחדש + 2 
כסאות בצבע לבן + רגליים 

ומדפים בכסף 290 ש"ח )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 052-2453034

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(280 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה 2 מטר 3 דלתות צבע 

חום בהיר 400 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל זכוכית 
מחוסמת גבוה 330 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 למכירה כסאות ישיבה 80 
ש"ח לכסא עם ריפוד + עץ 

_____________________________________________)15-16ח(מלא 052-5737813

 למכירה שולחן פינת אוכל 
מתכת זכוכית מחוסמת נפתח 

חזק ויציב 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 פינת אוכל יפיפיה 6 
כיסאות כחדשה 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(מציאה 054-4273857

 כיסא נוח 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 ארון פלסטיק 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 שולחן גדול 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מתקפל 054-4273857

 כיסאות לסוכה 15 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מרופדים 054-4273857

 מנורה עם זרוע 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 נברשת וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 כיסאות לבית ולמשרד 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 פינת אוכל בהזדמנות, 6 
כיסאות, במצב מצוין, 1,200 

_____________________________________________)15-16(ש"ח 050-6561610

 למכירה 5 כסאות לפינת 
אוכל יוקרתי 250 ש"ח 

פלאפון: 052-7664064 בני 
_____________________________________________)12-13ח(ברק

 למכירה שולחן מחשב + 
מדפים למעלה צבע לבן מצב 

_____________________________________________)12-13ח(טוב 350 052-7123053

 שולחן בר + 2 כסאות 
בצבע לבן + רגליים ומדפים 
בסכף כחדש 290 ש"ח )בני 

_____________________________________________)12-13ח(ברק( 052-2453034

 כיסא משרדי /מחשב )בני 
_____________________________________________)12-13ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 מיטה משולשת מברזל 
לבן + מזרונים + ארגז מצעים 

+ כריות 500 שקל טלפון 
_____________________________________________)12-13ח(03-6184184

 2 מזרונים רוחב 80 
חדשים בהזדמנות בסך 500 

ש"ח 03-5704670
_____________________________________________)12-13ח(054-3975683 בני ברק

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 050-3337530

 כוורת יפיפיה גדולה 
ומצוינת בצבע סגול וקרם ב- 
_____________________________________________)12-13ח(400 ש"ח ב"ב 052-7609593

 מזרון סיעודי ליחיד מצב 
טוב בר"ג 250 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(050-5967114
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בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 למכירה ארונית מטבח 
עם מגירה + ארונית גבוהה 

3 דלתות צבע חום בהיר 180 
ש"ח + מטבח 5 דלתות 50 

ש"ח חדש בני ברק
_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 שידה לחדר שינה 2 
מגירות 180 ש"ח כחדשה 

_____________________________________________)12-13ח(053-3121020

 מיטת יחיד מעץ מלא 
נפתחת לשניים 200 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(כולל קרש 052-6140800

 נברשת יוקרתית לפינת 
אוכל/סלון 300 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-6140800

 2 מיטות ארון עם מדפים 
יפהפיות עץ סנדוויץ פורמייקה 

_____________________________________________)12-13ח(כ"א 500 ש"ח 03-6199806

 2 כיסויי ספה כורסת יחיד 
בורדו חדש 60 כ"א

_____________________________________________)12-13ח(050-4125901

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה 2 מטר עם 3 דלתות 
ומדפים צבע חום בהיר 450 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-5737813

 ספה נפתחת עם ארגז 
מצעים במצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(טל': 055-9988350

 מיטה מתקפלת 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 מנורה עם זרוע 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 נברשת וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 כיסאות לבית ולמשרד 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

תינוקות

 בגדי תינוקות חדשים 
ומיוחדים לגילאי 0-3 חודשים 

_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 052-4747667

 עגלת מוצי שמורה מאוד 
אמבטיה )קוניאק( + טיולון 

)אדום( + תיק 500 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(053-7926741

 עגלת טיולון + סלקל של 
מוצי מתאים גם לרכב 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 052-7619852

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 טיולון איזי בייבי בצבע 
שחור ב- 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)15-16ח(050-4158480

 מזרן למיטת תינוק ב- 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד 050-4158480

 סלקל לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד 050-4158480

 כסא לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד 050-4158480

 עגלת תינוק במצב מצוין 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 350 ש"ח 050-4158480

 עגלה משולבת שכיבה + 
ישיבה בצבע אפור 220 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד 050-4158480

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(400 ש"ח 054-7216671

 baby( כסא אוכל לתינוק 
line( תקין 80 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 britax למכירה עגלת 
+ אמבטיה + גגון 430 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 למכירה טיולון אינגלזינה 
160 ש"ח צבע שחור + גגון 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מגן לעריסה לתינוקת 
שילב 25 ש"ח חדש

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 לול לתינוק מעץ 80 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כיסא לרכב לתינוק 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(400 ש"ח 054-7216671

 מיטת תינוק עץ מלא 
צבע שמנת רק 350 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-8430025

 מציאה! כחדשה! 
אמבטיית פרמיום מפוארת 

לתינוק "שילב" + מעמד 50 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 052-7108328

 מציאה! כחדשה! מיטת 
תינוק "טל" + מזרון אורטופדי 

סוויטסלופ 500 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(052-7108328

 baby( כסא אוכל לתינוק 
line( תקין 80 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

תקשורת
 בלאקברי חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(מציאה 053-5420807

 נוקיה C2 + מגן + 
סוללה איכותית + מטען + 

מגן סיליקון 250 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(053-5420807

 פלאפון G10 חדש גוף 
מתכת תומך דור 2 220 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(+ מגן + מטען 053-5420807

 פלאפון כשר G10 באריזה 
2 סימים + מעבד וסוללה 

חזקים 200 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 פלאפון מיני 2 סימים + 
שנוי קולות חדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם בטריה נוספת 250 סופי 

_____________________________________________)12-13ח(י"ם 053-3934103

 גלקסי S6 מצב מצוין ב- 
_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח טל': 054-3605344

 נוקיה C2 מיבואן תומך 
סלקום! 190 ש"ח אחרונים 

_____________________________________________)12-13ח(במלאי 052-7191305

 JBL t280bt אוזניות 
בלוטוס סטריאו חדשות 

באריזה 180 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-7289931

 טלפון נייח לבית עם 
כניסת סים כשר 280 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-7289931

 נוקיה 208 + בטריה 300 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 053-3121020

 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

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

 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

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)15-16ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

 JBL t280bt אוזניות 
בלוטוס סטריאו חדשות 

באריזה 180 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-7289931

 סיר בישול איטי 6.5 ליטר 
חדש באריזה ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-4158480

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)15-16ח(050-3337530

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובד גוזלים לבנים 460 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(ב"ב 054-8412976

 אקווריום ברוחב מטר + 
משאבה 480 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)15-16ח(054-8412976

 למכירה שעון ממותג 
גוסיפ חדש באריזה צבע זהב 

רצועה שחורה )יפה מאד( 
במחיר מציאה בטל':

_____________________________________________)15-16ח(052-7612589

 למכירה תיק קשיח קייס 
לגיטרה קלאסית מרופד 

מבפנים חדש 350 ש"ח נייד 
_____________________________________________)15-16ח(052-2437292

 למכירה בהזדמנות גיטרה 
חדשה וילנסיה 350 ש"ח נייד 

_____________________________________________)15-16ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 נעלי עקב 38 שחור לבן 
אלגנטיות מקסימות נוחות 

_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח 050-4118891

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)15-16ח(הערב 055-6600157

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-5385013

 אקווריום כולל פלטר 
חמצן חצץ עציצי פלסטיק 

ותא לידה וחימום וטיפה אוכל 
הכל ב- 320 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(03-6166672

 מעיל נשים ארוך בצבע 
שחור מידה 40-44 50 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(03-6166672

 בלונים לסודה סטרים מלא 
70 ס"מ ריק 20 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-2786557 בפתח תקוה

 למכירה צעצועים ובגדים 
לילדים + אופנים + בימבה 

+ קורקינט + עגלת שוק 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-5737813

 צמיגים וג'אנט לאופנים 
קידמי בלבד במידות 26 ו- 20 

_____________________________________________)15-16ח()ראלי( ב- 25 050-4168143

 נגן בוס מסך גדול חסום 
כחדש 200 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-8474176

 למכירה מכשיר ריצה 
מצוין דרוש תיקון 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(058-3222758

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 במצב חדש 180 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-2819921

 למכירה אופני הרים 
למבוגרים )מידה 26( במצב 

מצויין 300 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-2819921

 כורסא מעור צבע קרם לא 
נפתח רחבה יחיד 350 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 25 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)15-16ח(350 ש"ח 053-3155415

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 ספר קריאה אנשים 
מספרים על עצמם 25 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 כיסוי לספות צבע בורדו 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח 053-3155415

 ספר הפרשה מספרת לי 
חומש שמות באנגלית 55 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 053-3155415

 קסדה לאופנוע וחשמליות 
של LS2 רק 200

_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 צופר של אופנוע לאופניים 
חשמליות רק 50 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(220 ש"ח 054-7216671

 מכנסי boss חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול/
שחור )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מציאה 054-4273857

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 200 ש"ח גמיש

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 גיטרה חדשה 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שמלת ערב מפוארת 
חדשה ממעצבת מידה 36 500 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 058-3233170

 בתי תפילין 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה 80 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 קשתות לרכב 70 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 זקט' צמר יפהפה צבע 
אפור מידה 38 70 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
ירוק במצב מצוין 40 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-3463482

 תמונת גובלן ממוסגרת 
)120*60( יער מושלג 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 ילקוט קלגב שמור 40 
ש"ח + קלמר תואם 5 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(ורוד לבבות 050-4135002

 מייק-אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)12-13ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
12 ב- 60, 9 ב- 50, 6 ב- 40 

_____________________________________________)12-13ח(050-4135002

 אופני הילוכים מידה 26 
עם הילוך קדמי 500 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 26 
מצב מצוין 450 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 24 
במצב מעולה כחדשות 400 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 אופני הילוכים קטנות 
מידה 20 במצב מעולה 
כחדשות 400 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)12-13ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 24 
מעצורי דיסק כחדשות 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 גיטרה חדשה 300 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 בתי תפילין 100 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 שטיחים 50 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קוקסבוי 100 ש"ח לילדים 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קורקינט 20 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מזמרה 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 צבע כחול/
שחור )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח 054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)12-13ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 קסדה לאופניים )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(20 ש"ח 054-7216671

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(למדף בב"ב 052-7600336

 מסך מחשב 44*26 ס"מ 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח בב"ב 052-7600336

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

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-7938941

 דיסקים לשמיעה חדשים 
של גדולי הזמר החסידי 10 ב- 

_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח 052-7154435

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
איטליה בצבע שחור )בני ברק( 

_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח 054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב חדש )בני ברק( 400 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 100 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-7216671

 2 מסגרות מברזל למכונת 
כביסה בגובה 40 ס"מ 400 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 053-3165377

 חליפת בנים 3 חלקים 
בשימוש פעמיים מידה 12 140 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7110779

 נעלי בנים ספורט מידה 
21 ד"ר סטפ לבן כחול חדש 

_____________________________________________)12-13ח(45 ש"ח 052-7110779

 נעלי בנים שחור סקוטש 
מידה 29 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בנים שחור סירה 
לק מידה 30 30 ש"ח חדש 

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בד שחור לבן סירה 
מידה 40 חדש 15 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בד שחור לבן סירה 
מידה 41 חדש 15 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בנים שחור סקוטש 
מידה 39 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 משחק קופסא "אבנירו" 
מרתק חדש עם הנילון 45 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7110779

 3 חולצות צהובות לקוסט 
מידה 6,8,12 חדש בנילון 22 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ליח' 052-7110779

 חולצה מכופתרת אופוויט 
מידה 10 שרוול קצר 25 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(חדש 052-7110779

 שמלה חגיגית מיוחדת 
תכלת + פרחים קטנים מידה 

_____________________________________________)12-13ח(38 50 ש"ח 052-7110779



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ”ה בניסן -כ”ו בניסן תשפ”א   07/04-08/04/2021

■ 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

 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 

_____________________________________________)07-19ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

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 

 נהג לחלוקה עם רכב 
פרטי, באיזור גבעתיים, 

שעות 00:30-05:00 )לילה(, 
שכר טוב למתאימים

_____________________________________________)12-16ל(051-5797730

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

שליחויות ואדמינסטרציה, 
רשיון קטנוע A1 חובה

_____________________________________________)13-19ש(052-7560455

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

פגישות, שעות גמישות, 
תנאים סוציטליים מעולים 

_____________________________________________)9-20ש(054-7947490

< יוזמתית 
< תקתקנית

< מהירת תפיסה
< אחראית ועם לב גדול

נדרשת שליטה 
בסביבה ממוחשבת 

לצד יחסי אנוש מעולים
העבודה בין השעות 

9:00-16:00

ליחידת טיפול הבית 
של האגודה למען הזקן 

בבני ברק 

דרושה 
מזכירה:

לפרטים:
kerenc@aguda-zaken.com

:

למעון ותיק ומבוסס

למשרה חלקית
או מלאה

באזו שיכון ה'

052-6796087

דרושות 
מטפלות

שרית

תנאים 
טובים

 לפיצה דומינו דרוש 
עובד פנים/מנהל 

משמרת, רציני ואחראי. 
054-4596777)12-16(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת לחצי/

מלאה/צהרון, לפרטים
_____________________________________________)12-17ל(050-7250631 ניקול

 אדם רציני אחראי ונאמן 
עם נסיון, מעוניין לטפל 

_____________________________________________)12-11/22ל(בקשישים 055-5527391

 עובד חרוץ ואחראי עם 
נסיון, להתקנות מיזוג אויר 

_____________________________________________)13-17ל(מהמרכז 058-7348517

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה( לעבודת 

נקיון בשיבה, בשעות 
הבוקר בלבד

058-5556006)13-17(_____________________________________________

 ליד שרה דרושים 
נהגים בעלי רישיון ג' 
לעבודה בכל הארץ, 

בעקבות התרחבות מערך 
אשפוזי הבית, דרושים 
נהגים בעלי מוטיבציה 
וזמינות לעבודה באופן 
מיידי. רישיון ג' בתוקף 

- חובה. נא לשלוח קו"ח 
 ronitg@yadsarah.org.il

לפרטים: רונית- 
02-6444556)13-15(_____________________________________________

 לרבקה זהבי ר"ג, תפירה 
במכונה + חוט ומחט, שעות 

_____________________________________________)12-18(גמישות 03-5797279

 התפנה מלמד להקניית 
קריאה ואותיות לגנים בב"ב 
_____________________________________________)13-14ח(8-11 בבוקר 053-3113987

 מזכירת משרד/רפואית 
ניסיון רב מחפשת משרה 

_____________________________________________)13-14ח(חלקית 050-2266440

 צמיגים וג'נט לאופניים 
מידה 26 20 ראלי קדמי בלבד! 

_____________________________________________)13-14ח(ב- 25 ש"ח 050-4168143

 אופני הילוכים מידה 26 
מצב מצוין 450 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)13-14ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 24 
במצב מעולה כחדשות 400 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 אופני הילוכים קטנות 
מידה 20 במצב מעולה 

כחדשות 450 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(055-6763664

 2 אופני BMX מידות 16 
ו- 20 במצב מעולה כ"א 150 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 נעל ספורט חדשה של 
פומה לנער שחור מידה 40 40 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעל אלגנט לנער חדשה 
"פאקו מישל" מידה 42 150 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט מידה 31 ורוד עתיק 30 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט הלו קיטי מידה 32 20 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעלי סניקרס לילדה 
חדשות צבע ברונזה עם פנינים 

מידה 33 40 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(050-4195888

 קטלן יתושים עוצמתי 
גדול חדש באריזה בחצי מחיר 

_____________________________________________)13-14ח(140 ש"ח 050-4195888

 מציאה! תיק גב "מונע 
גניבות" + תא למחשב 50 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 052-7108328

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 100 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(220 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול/
שחור )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
2-5 ש"ח ירושלים שעות הערב 

_____________________________________________)13-14ח(055-6600157

 פיטום הקטורת על קלף 
+ למנצח + נרתיק מהודר 

רק 400 ש"ח למנצח לבד 80 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-8430025

 חליפת גבר אפור כהה 
מידה 50 נלבשה פעם אחת 

_____________________________________________)13-14ח(150 ש"ח 054-8430025

 ישירות מהסופר פיטום 
הקטורת על קלף )ספרדי( + 

למנצח בצורת מנורה + נרתיק 
מהודר 400 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-8430025

 לקראת ספירת העומר: 
למנצח בצורת מנורה 80 ש"ח 

כתב נאה במיוחד!
_____________________________________________)13-14ח(054-8430025

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 054-5385013

 מעיל נשים ארוך בצבע 
שחור מידה 40-44 50 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-5385013

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)13-14ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה משנה ברורה 
דירשו חדש בקופסא 300 שקל 

בלבד וכן נגן 100 שקל בלבד 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 050-4183200

 מסך מחשב 44*26 ס"מ 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח בב"ב 052-7600336

 מס' הוברבורד שטח + 
מטען ב- 400 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(050-4168143

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 שמלת ערב מפוארת 
חדשה ממעצבת מידה 36 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 058-3233170

 מיני בר נועם 1 לחלקי 
חילוף נראה כחדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(058-3233170

 מיוחד להכנסת ס"ת!! 3 
שלטי חוצות גדולים איכותיים 

)לא מבד( בגודל 1*6 190 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח ב"ב 054-3132330

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

לתינוקות, לילדים, לילדות ולנערות 
פתוח 10:30-20:00 רצוף | שישי סגור

03-5792841
רח' ירושלים 52, בני ברק 

ע"י העיריה

"אצל בתיה"
מבצעים

לוהטים!!
10-150&&10-150הקודם זוכה!!!

רוצה להתפרנס בכבוד?
בוא ללמוד מקצוע מתגמל תוך זמן קצר ולהתחיל להרוויח!
לימודי מנעולנות מבית דקל כהן, זוכה תוכנית "יצאת צדיק",

מותאם לציבור שומרי מצוות.

ועכשיו חדש!
קורס דיגיטלי אצלך בבית + תרגול מעשי!

לפרטים ויעוץ חינם: 054-6719-622

www.dekelcohen.net
086612407

התפקיד כולל מענה טלפוני ותיאום פגישות
תנאי עבודה מעולים ושכר גבוה!

דרישות התפקיד:
כושר ביטוי ברמה גבוהה ויחסי אנוש מצוינים

תודעת שירות ברמה גבוהה
אכפתיות, אסרטיביות ונכונות לעבודה מאתגרת

שלחו עכשיו קו"ח!
eden@eitam-finance.com | 052-8865774

סוכנות לביטוח בצמיחה בת"א מזמינה אתכם להצטרף אלינו
כנציגי שירות

לעבודה באווירה משפחתית, נעימה וחמה

בואו 
להרוויח 
כסף!

 למכירה שטיח חדש 
באריזה גודל 2.20*1.60 גוון 
חום בז' במחיר מציאה של 

_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח טל': 054-7847793

 למכירה מקפצה לילדים 
)טרמפולינה( סגולה לבבות 
במחיר מציאה של 60 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-7847793

 מעיל צמר שחור חדש 
לנשים מידה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-8452085

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

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח 054-8452085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 250 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(054-8452085

 וילון סלון יפייפה עיצוב 
מודרני כחדש צבע אפור בהיר 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח 052-6140800

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

עיצוב מודרני יוקרתי מאוד 
_____________________________________________)12-13ח(מצב מעולה 052-6140800

 חצי מגף חדש מחברת 
usaflex מידה 38 90 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(גמיש 053-3137710

 שעון מייקל קורס זהב 
אדום כחדש 290 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)12-13ח(053-3137710

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)12-13ח(80 ש"ח 054-5385013

 מעיל נשים ארוך בצבע 
שחור מידה 40-44 50 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-5385013

 נגן בוש מסך מלא בלוטוס 
מגן + מסך חודשיים בשימוש 

_____________________________________________)12-13ח(210 ש"ח 058-3238912

 נעלי עקב שחור לבן 38 
אלגנטיות מקסימות 180 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(כחדשות 050-4118891

 חליפת בן שלשה חלקים 
כמעט חדשה מידה 4 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(ב"ב 052-7600336

 תמונות גובלן ממוסגרות 
בגדלים שונים 50 ש"ח עד 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7600336 בב"ב

 2 כיורים גדולים איכותיים 
בצבע לבן 400 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3165377

 שתי שטרות עם הכיתוב 
60 שנה למדינה 100 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(050-4174525

 אופני BMX מעולות 
מידה 18 130 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3121020

 פאה של "נחמי בן דב" 
צבע חום שטני מתולתלת 

500 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)12-13ח(054-8457681

 ילקוט קל גב עפרונות 
+ קלמר תואם לבנים במצב 

כחדש 80 ש"ח טל':
_____________________________________________)12-13ח(054-8485026

 משחקי קופסא לילדים 
במצב מצוין 20-30 ש"ח טל': 

_____________________________________________)12-13ח(054-8485026

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
חום זהב 350 ש"ח טל':

_____________________________________________)12-13ח(054-8485026

 שולחן זכוכית עגול לסלון 
בקוטר 1 מ' מהמם 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(טל': 054-8485026

 זקט' לאשה צבע שחור 
מידה 44-46 מצמר 50 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קשתות לרכב 70 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 שטיחון קישוט קטן מלבני 
אפור חדש! ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(03-6169291

 2 אופני BMX מידות 16 
ו- 20 במצב מעולה כ"א 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 באזור ב"ב, דרוש קצב 
וקופאי לאיטליז הדר 

בשר, במיידי!
052-3391017
_____________________________________________)15-18ש(052-6391018

 למעון ילדים בבני ברק, 
מטפלת למשרה מלאה + יום 

חופשי, ומטפלת למשמרת 
צהרים, ומטפלת למשרה 

_____________________________________________)15-15(חלקית 052-7641817

 אחראית גביה למילוי 
מקום + אופציה לעבודה 

קבועה, משרד בבני ברק קו"ח 
 rdm@rdm.co.il :למייל

_____________________________________________)15-16(פקס 03-633-8889

 לחנוך כץ סוכנות 
לביטוח, דרושה חתמת 

אלמנטרי )באזור המרכז(, 
נסיון 5 שנים לפחות, 

קו"ח לפקס-
_____________________________________________)15-16ש(03-578-0503

 למעון בשיכון ה', 
דרושה גננת לכיתת 

בוגרים, תנאים מצוינים, 
עבודה מיידית
052-6796087)15-18(_____________________________________________

 לת"ת במרכז, 
מחנך לכיתות הגבוהות 
לשנה"ל תשפ"ב. קו"ח: 

meil:6307420@gmail.com)15-18(_____________________________________________

 מטפלת לכיתת תינוקיה, 
ובוגרים, במעון בב"ב-פרדס כץ, 

לפרטים אסתר 03-5798882 
054-8413913)15-16(_____________________________________________

 דרוש/ה פקיד/ה 
לעבודה בשעות -09:00
17:00 למחלקת שימור 
תורמים בארגון ערכים 
בב"ב, ידע במחשבים-

חובה! קו"ח יש לשלוח 
_____________________________________________)15-15(לפקס 03-614-7118

 לחברת מיזוג אויר 
מובילה במרכז, דרוש טכנאי 

מנוסה עם ניסיון לעבודות 
מיזוג אויר, שכר גבוה, רכב 

למתאימים, 5 ימים בשבוע מ- 
_____________________________________________)15-18ל(07:00-17:00 054-5517130

 למשרד מהנדסים 
בגבעת שמואל, דרושה 

מזכירה + נסיון, ראש 
גדול, ידע בתוכנות, ללא 
itzhak@shahamm.co.il 15-16ש(שישי(_____________________________________________

 דרוש/ה מזכיר/ה למועצה 
mdsavyon@gmail.com 15-16(דתית. לפנות(_____________________________________________

 דרוש/ה, מוכר/ת, לחנות 
אופנה עילית לגברים, יתרון 
לבעלי ניסיון. עבודה לטווח 
ארוך וקידום, תנאים ושכר 

מעולים, בבני ברק.
050-6964424)15-18(_____________________________________________

 דרוש/ה, עובד/ת חרוצ/ה, 
לניקיון עסק הכולל חנות ביגוד, 
מחסן ומשרד. לעבודה קבועה, 

לטווח ארוך, פעם בשבוע. 
050-6964424)15-18(_____________________________________________

 הזדמנות לנשים! 
לפתיחת עסק יציב, ללא 

סיכון, הדרכה וליווי
_____________________________________________)15-18ל(054-8449274

 לרשת גנים בקרבת 
ב"ב דרושות מיידית *סייעת 

צהרון לגילאי 3-4 *גננת מ"מ 
לגילאי 2-3 054-8405618 

_____________________________________________)15-18ש(052-7140588

 ליוסי מעליות במרכז, 
חשמלאי/הנדסאי/

רקע מכני, רשיון נהיגה, 
הכשרה במקום

_____________________________________________)15-18ש(03-6160186

 דרושה מטפלת למעון 
יום במרכז בני ברק, 
משרה מלאה בלבד

052-7119894
054-4842065)15-18(_____________________________________________

 מציאה! משחק שולחן 
כדורגל במצב מצויין מידות 

_____________________________________________)13-14ח(31*51 30 ש"ח 052-7108328

 מציאה! מחו"ל! חתולה 
על שלט הולכת ומייללת 

במצב חדש 30 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(052-7108328

 מציאה! חדש באריזה! 
משחק "מכונת מזל" מעוצבת 
_____________________________________________)13-14ח(לילדים 40 ש"ח 052-7108328

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 כרית נוחות למיטה עמינח 
כמעט חדשה 60*60 100 

ש"ח במקום 180 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)12-13ח(052-7600336

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

_____________________________________________)12-13ח(052-7600336

 חוברות מרוה לצמא זרקור 
)יש גם כרכים( אור תורה תור 

הזהב 1 ש"ח 02-6513270 
_____________________________________________)12-13ח(055-6797098

 למכירה תיק גב גדול 120 
ליטר + תיק גב קטן + תיק 
_____________________________________________)12-13ח(נשים 50 ש"ח 052-5737813

 למכירה טלפון שולחני 
איכותי 50 ש"ח בלבד + עגלת 

_____________________________________________)12-13ח(שוק 50 ש"ח 052-5737813

 למכירה שטיח ב- 500 
ש"ח מצב טוב אבנר

_____________________________________________)12-13ח(050-3337530

 למכירה 3 תוכים ב- 100 
ש"ח 050-3337530 אבנר 

_____________________________________________)12-13ח(050-5291073 דניאל

 למכירה אופניים לילדים 
)BMX( במצב טוב מאד 

מידה 12 מידה 14 מידה 16 
כל אחד רק 130 ש"ח טל': 

_____________________________________________)12-13ח(054-2819921

 למכירה מזוודה גדולה 
צבע שחור מצויינת 90 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 052-5737813

 ארבעה טורים השלם 
באריזה מהדורה ישנה "מכון 

ירושלים" מחיר: 500 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(053-3165377

 למכירה חלקים למקרר 
תדיראן אפולו חדשים 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח טל': 054-5457811

 2 כיורים אמריקאים לפסח 
צבע לבן חדש! ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(03-6169291

 חולצת בית חורפית של 
אורדמן מידה M חדשה! ב- 

_____________________________________________)12-13ח(50 ש"ח 03-6169291

 ספר "הייתי שם" לילדים 
לפסח של וקסברגר חדש! ב- 

_____________________________________________)12-13ח(30 ש"ח 03-6169291
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