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03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

ו’ בתמוז -ז’ תמוז  תשפ”א
16/06-17/06/2021  

אופקים

 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. 2,790,000 בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 באחיסמך, מבחר 
דירות 3-4-5 חדרים, 

ודירות גן, החל 
1,300,000 ש"ח בלעדי 

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

אלעד

דופלקסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

פנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

+5 חדרים 

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברחוב יהושוע 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(_____________________________________________

 מציאה!! 4 חדרים, 
100 מ"ר, חדשה, 

1,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501)18-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בסוקולוב, 110 מ"ר, 5 
חדרים, משופצים ברמה 
גבוהה, בניין חדש, ק"ק 

מוגבהת + מרפסת 40 + 
חניה, 2,700,000 תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)19-19(_____________________________________________

 מציאה, ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, 4.5 

חדרים, קומה א' )מעט 
מדרגות(, משופצת, 
חזית, חניה צמודה, 

2,200,000 בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)19-19(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

2,450,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 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)20-20(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 אהרונסון 4 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית + 
2 יח', מניבות 7,000 

ש"ח לחודש + אופציה 
להרחבה, משופץ, 
3,400,000 תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)21-21(_____________________________________________

 ברמת אלחנן 6 חדרים, 
130, קומה 4 עם מעלית 

+ 3 יחידות שמניבות 
9,500 ש"ח, משופצות, 
4,000,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

 054-6506501 23
03-5797756)22-22(_____________________________________________

באר שבע

בני ברק

דופלקסים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים, קומה ד', 3 

חדרים, 75 מ"ר, ומעליה 
2 חדרים + גג, עם 

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

3,100,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 ברחוב יוסי דופלקס 5 
חדרים, 120 מ"ר, קומה 

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

לחלוקה, 2,000,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בעמק יזראל, 4 חד', 
מושקעת, ק"ד + מעלית, בנין 

חדש, 2 סוכות + יחידת הורים, 
מרפסת, מחסן, חניה, לל"ת, 

_____________________________________________)24-27ש(2,270,000 052-5640243

 בבלעדיות ברחוב 
אחיה השילוני, דירת 4 

חדרים + יחידה מושכרת, 
קומה א', חזית, מפוארת 
ביותר, וחניה משותפת, 
2,600,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)24-24(_____________________________________________

החל מ-1,630,000 &

בשיווק בלעדי
בטרומפלדור בפרדס כץ

בניין בוטיק 4-4.5 חד'

פאר 
058-7111860הנדל"ן

לקראת בנייה בקבוצת רכישה

 שכונה ג', רחוב שרעבי, 
קומה 1, 78 מטר, מעולה 

לחלוקה, מחיר מציאה משה 
_____________________________________________)24-24(יש בתים 050-4545603

 שכונה ד' צמודה 
לאוניברסיטה, רחוב סוכות, 2 
בתי קרקע, 150 מטר, מחיר 

מציאה משה יש בתים
050-4545603)24-24(_____________________________________________

 שכונה א', בזל, קומה 
1, פלוס התרים, 160 מטר, 

ניתן לחלק ל- 6 יחידות, מחיר 
מציאה משה יש בתים

050-4545603)24-24(_____________________________________________

 כולל המערבי, קרקע, 
119 מטר כולל ממ"ד, גינה 

180 מטר, מחיר מציאה משה 
_____________________________________________)24-24(יש בתים 050-4545603

 מבצע אסף, 4 חדרים, 95 
מטר, קומה 1, מחיר מציאה, 

מעולה לחלוקה משה יש 
_____________________________________________)24-24(בתים 050-4545603

 מבצע קדם, קומה 3 
וחצי, 2 חדרים, 76 מטר, מחיר 
מציאה, מעולה לחלוקה משה 

_____________________________________________)24-24(יש בתים 050-4545603

 בנורוק דופלקס, ק"ב, 
שלד מוכן, כ- 190 מ"ר, 
2,150,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

 בעמק יזראל דופלקס 
4.5 חד', ק"ג, 170/110 

מ"ר, חניה בטאבו, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________
 בר"ע 4 חד', 83 

מ"ר, ק"א, משופצת 
מהיסוד!!! 1,650,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)25-25(_____________________________________________

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

מהיסוד, מרפסת סוכה, 
1,680,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בנורוק 4 חד', ק"א, 
85 מ"ר, שמורה ויפה, 

מרפסת 55 מ"ר, 
1,750,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד', כ- 60 
מ"ר, ק"ב, חזית, מעלית, 

חניה, 1,390,000 נדל"ן 
_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

 בירושלים 3 חד', 
כ- 75 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 

מ.מהיסוד, א.ממשית, 
1,690,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 
3.5 חד', ק"א, חזית, 

כ- 80 מ"ר, מ.חלקית, 
1,790,000 גמשי נדל"ן 

_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

 במשולם ראט 3 חד', 
ק"ב אחרונה, 3 כ"א, 

היתרים ביד, א.ענקית, 
1,790,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! במנחם 
בגין 3.5 חד', כ- 85 מ"ר, 
ק"ב, ג.בטון, 1,600,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 באברבנאל 3.5 חד', 
כ- 80 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, 

חניה, מעלית, 1,650,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בשניים 3 חד', 66 
מ"ר, ק"ב אחרונה, 

ג.בטון, 1,380,000 נדל"ן 
_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

אחיסמך

 חייב להימכר!! למכירה 
דירה באופקים, במחיר מציאה, 

ברחוב אלי כהן )מעורב(, 
להשקעה/מגורים, משופצת, 

ק"ב על עמודים, אפשרות 
הרחבה של עוד 40 )השכן 

בנה(, מציאה, 450,000 תיווך 
_____________________________________________)25-26(עוצמה 052-7113508

 בעליון דופלקס 5 חד' 
+ מרפסות 60 מ"ר, מחסן, 

מוכנה לחלוקה 4+3, רק 
1,890,000 ש"ח בבלעדיות 

_____________________________________________)25-25("שחף נכסים" 054-9422194

 בעליון 4 חד', 120 מ"ר 
+ יחידת הורים, 3 כ"א, נוף, 

קומה א', רק 1,650,000 ש"ח 
בבלעדיות "שחף נכסים" 

054-9422194)25-25(_____________________________________________

 3 חד', 100 מ"ר, מפוארת 
+ אופציה ממשית ל- 40 מ"ר, 

נוף בבלעדיות "שחף נכסים" 
052-5752500)25-25(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מציאה, בדניאל, 65 מ"ר 
+ אופציה מיידית של 45 מ"ר, 
1,750,000 "לכוביצקי-נכסים" 

03-5040443)25-25(_____________________________________________

 ברחוב מלצר 
המבוקש, בקומה א', עם 

מעלית, דירה ענקית, 
240 מ"ר, משופצת, 

עם 2 כניסות נפרדות, 
הכוללת 2 חדרי סלון 

ענקיים + 5 חדרי שינה, 
מתאים במיוחד לרב או 

למי שמקבל קהל, לדירה 
מוצמד יחידת דיור בק"ק 

+ חניה, 4,500,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)25-25(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב 
5.5 חדרים, 140 מ' + יחידת 

דיור כ- 25 מ', חזית ומשופצת 
***4 חדרים גדולה ויפה, 

אפשרות לחלוקה, 2,100,000 
B.D.A 25-25(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור 
העריה נותרו דירות מיוחדות 
, 4 חדרים, 2,190,000 ***5 
חדרים החל מ- 2,400,000 

B.D.A 25-25(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, חזית + מחסן, 
1,950,000 ***דופלקס 

160 מטר, ניתנת לחלוקה, 
2,550,000 גמיש

B.D.A 25-25(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

4, 2,200,000, 5 חדרים 
2,700,000 כולל חניה, 6 

חדרים 2,900,000
B.D.A 25-25(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה 3 
חדרים, 1,600,000, 4 ח' 

1,900,000, 5 ח' פנטהאוז 
2,800,000, 3 ח' פנטהאוז 
 054-8449423 2,000,000

B.D.A 25-25(תיווך(_____________________________________________

 בלעדי 60 מטר, במנחם 
בגין, קומה א', חזית, כ- 40 
מטר, אופצייה, 1,300,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)25-25(_____________________________________________

 בלעדי בחברון כ- 85 
מטר, קומה שניה ואחרונה, 
גג רעפים תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)25-25(_____________________________________________

 בלעדי באזור מינץ, 
מחולקת, כל דירה 40 מטר + 
מעלית, משופצות, 1,800,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)25-25(_____________________________________________

 בלעדי בעלי הכהן 
קרוב לזבוטינסקי, 60 

מ"ר, מחולקת ל- 2 
יחידות דיור, משופצות, 

מרוהטות, ק"ג )מתאימה 
גם להשקעה, תשואה 

גבוהה(, 1,550,000 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 מציאה!! שיכון ג', 
ק"ב, 70 מ"ר, היתרים 

לכ- 260 מ"ר )לקונה 
1(, 2,220,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)25-25(_____________________________________________

 קריית הרצוג, כ- 150 
מ"ר, מחולקת ל- 3 + 
4 חד' + היתרים 150 
לג.בטון, 2,580,000 

)לקונה 1( "תיווך משגב 
_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו, פנטהאוז נדיר, 5 
חד', 120 מ"ר + מרפסות 
שמש עם אפשרות לבנות 

2 יחידות דיור! יחיד 
בקומה! ב- 3,300,000 

ש"ח להב נכסים 
050-4177750)25-25(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", דירת 
גן מרווחת ומושקעת ברמה 
גבוהה, עורפית ושקטה, 2 

יחידות דיור מושכרות ב- 4,200 
_____________________________________________)25-25(צוות דודי נגר 050-9693307

 קריית הרצוג, דירת 
גן, קרקע, ק"א, כ- 4.5 
חד', גינה, כ- 150 מ"ר, 
נ.לחלוקה, 1,770,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)25-25(_____________________________________________

 בנביאים דופלקס 5 ח', 
114 מ', ק"3, יה"ח, משופצת, 
אופ' 30 מ', 2,260,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-25(נדלניסט 050-6589497

 בלעדי! בבן גוריון אזור 
מנחם דופלקס 220 מ"ר, 

ק"ד + מעלית + חניה, 
משופצת + מרפסת גג גדולה, 

2,950,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בפרדו 5 חד', ק"ב, גדולה 
ויפה, מחסן גדול וחניה בטאבו, 
2,750,000 "לכוביצקי-נכסים" 

03-5040443)25-25(_____________________________________________

 בעמי, 6 חד', 162 
מ"ר, ק"א, מפוארת 

ומושקעת ברמות, נדירה, 
למחפשי איכות!!! בלעדי 

_____________________________________________)25-25(מתיווך 054-3970200

 בלעדי בפרדו 5 חדרים, 
כ- 135 מ"ר, ק"ג + 

מעלית, חזית לשדרה + 
יחידת דיור כ- 30 מ"ר, 

בק"ק, 2,750,000 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! דירת פאר באזור 
העיריה פונה לשדרה, 5 חד', 

180 מ"ר, מפלס אחד, 2 
דירות בטאבו, ק"א, חזית, 

חדשה, מושקעת ברמה גבוהה 
ביותר + 2 חניות א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 4 חד' + מ.סוכה, כ- 85 
מ"ר, ק"ג, ללא עמודים, 

בגניחוסבקי פ.הצבי + אופ' 
להרחבה, 1,750,000 ג'

_____________________________________________)25-28ל(054-8499429

 א.ביאליק 4 חד', 
כ- 80 מ"ר, ק"ג, מעלית 
+ ח.בטאבו + מחסן + 

סוכה, 1,730,000 "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)25-25(_____________________________________________

 ח.מקבלן! א.אברבנאל 
4 חד', כ- 90 מ"ר, ק"ג, 

מ.שמש, 1,790,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)25-25(_____________________________________________

 בפדרמן, כ- 90 מ"ר, 
מרווחת, מקום מרכזי, 

קומה שנייה, מעלית, מזגן, 
1,661,000 ש"ח

_____________________________________________)25-28ל(052-8614453

 בבלעדיות באמרי חיים 
4.5 חד', ק"ב, משופצת ויפה, 
2,350,000 "לכוביצקי-נכסים" 

03-5040443)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות בגינות דוד 4 
חד', ק"ג, חניה, 2,500,000 

"לכוביצקי-נכסים"
03-5040443)25-25(_____________________________________________

 למכירה בבירנבוים, 4 חד', 
חניה בטאבו, סוכה, כחדשה, 
שמורה לחלוטין, קומה שניה, 
_____________________________________________)25-28ש(מעלית, עורפית 052-7661037

 מציאה! באזור השניים 
ביאליק בבניין חדש 4 

חד' + 2 חניות מקורות + 
מחסן, רק ב- 1,735,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 4 
חד', 140 מטר + חצר ענקית 

+ יח"ד "פנחס נכסים"
055-6789653)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 4 חד', 
קומה א' + מרפסת 20 מטר 
_____________________________________________)25-25("פנחס נכסים" 055-6789653

 באיזור הרצוג 3 חד', 90 
מ', ק"1, משופצת מהיסוד, 

אופ' ל- 4 חד' בקלות, 
1,690,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)25-25(_____________________________________________

 בהרב שך 3 חד', ק"ק, 
חזית, משופצת + יח"ד, 

מניבה 2,500 ש"ח, 1,690,000 
_____________________________________________)25-25(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בנביאים המבוקש! 4 חד', 
90 מ', ק"4, משופצת, חזית, 
גג בטון, סוכה, לא לשותפים, 

2,000,000 ש"ח נדלניסט 
050-6589497)25-25(_____________________________________________

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

מחסן + יחידה 40 מ"ר בק"א, 
חדשה, מושכרת 3,500 ש"ח, 

2,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)25-25(_____________________________________________

 באזור חבקוק 4 חד', 90 
מ"ר, ק"ד, א. בגג בטון, חזית, 
משופצת, 2,000,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)25-25(פנחסי 03-5799308

 שווה! באיזור העירייה 
3 חד', 55 מ"ר, ק"ק, טאבו 

מסחרי )60% משכנתא(, 
1,100,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)25-25(_____________________________________________

 בלעדי כ- 3.5 ח' 
בזבוטינסקי, עורפית, צד בני 
ברק, הרב שך, 1,320,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)25-25(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי 3 ח', 
קומה א', חזית + מעלית, 

1,500,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)25-25(_____________________________________________

 בלעדי בדב הוז 3 
חדרים ענקית, כ- 85 

מ"ר, ק"ג, חזית + 
אופ', גג בטון, חניה, 

1,600,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3.5 
חד', 80 מ"ר, ק"ג + אופציה 

בצד ובגג, חזית, משופצת, 
1,660,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בבני ברק, 3 חד', 
כ- 68 מ"ר, קומה ב', 

שמורה, א.לסוכה, 
1,360,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות בדונלו 3.5 חד', 
משופצת וגדולה, ק"א גבוהה, 
1,900,000 "לכוביצקי-נכסים" 

03-5040443)25-25(_____________________________________________

 באלוף שמחוני 2 
חדרים + מרפסות, כ- 70 

מ"ר, ק"ק מוגבהת, 
חזית, עם אופציה 

לתוספת בניה של 20 
מ"ר, 1,500,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)25-25(_____________________________________________

 מציאה! בקאליש 3 
חד' גדולה, קומה ראשונה 

+ סוכה עם אפשרות 
לסגירת חדר רביעי + 

מעלית, ב- 1,650,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)25-25(_____________________________________________

 בהזדמנות! 
באוסישקין 3.5 חד', 

משופצת ומושקעת + 
יחידת הורים + חזית 
+ סוכה, 1,430,000 

ש"ח בבלעדיות "אלמוג 
נכסים" ר"ע 39
052-6402078)25-25(_____________________________________________

 מציאה בלעדית 
מימון!!! 3 חד', 

ק"א, משופצת, 65 
מ"ר, אופציה לסוכה 

1,490,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)25-25(נכסים 052-7684074

 הזדמנות בלעדית 
ברמב"ם!!! 3 חד', 

ק"א, 75 מ"ר, משופצת 
מהיסוד, מרפסת סוכה, 
1,610,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)25-25(נכסים 052-7684074

 מציאה!!! בעלי הכהן 
3 חד', 75 מטר, חזית, קומה 

א', 1,520,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות ברמבם 3 
חד' בבניה, קומה 5, ערבות 

בנקאית "פנחס נכסים"
055-6789653)25-25(_____________________________________________

 באברבנאל 3 חד' גדולה 
+ מרפסת סוכה, קומה 1 + 
חניה בטאבו "פנחס נכסים" 

055-6789653)25-25(_____________________________________________

 באזור זכרון מאיר 3 
חדרים גדולה ויפה, חדשה, 

כ- 85 מטר, חזית, 1,980,000 
גמיש 054-8449423 תיווך 

B.D.A)25-25(_____________________________________________

 דירות 3 ח', 60 מ', 
להיכנס לגור! באיזור הרצוג, 

סוקולוב, ר' עקיבא, יהודה 
הלוי, והעירייה, 1,450,000 

_____________________________________________)25-25(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בויזניץ בהסכם 
שיתוף, 2 חדרים, ק"ק, 

55 מ"ר + חצר, 850,000 
ש"ח, א"א לקחת 

משכנתא בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)24-24(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר, 
דירת 3 חדרים, 70 

מ"ר, קומה ב', עורפית, 
פתוחה, 1,500,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)24-24(_____________________________________________



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

ו’ תמוז -ז’ תמוז תשפ”א   16/06-17/06/2021

עסקים

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

 ברחוב מוהליבר, דירת 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר, 

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,700,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

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

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

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

בני ברק
 במצלר 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
_____________________________________________)17-43/21ש(052-7613554

בר יוחאי

גליל עליון

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

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

 חדש!! 2 יחידות ארוח 
מפוארות! נקיות! ג'קוזי, 

בריכה, מרפסות, נוף, חצר 
ענקית, מתקנים, גם לקבוצות 

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

 חדש!! לזוגות ומשפחות! 
2 יחידות ארוח מפוארות! 

מרפסות! נוף! ג'קוזי, מתקנים 
ומשחקים לילדים

055-6624822)17-29(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

חנויות

 בעלמה הפסטורלי - 
יחידת נופש, 4 חדרי שינה, 

חצר גדולה + בריכה + מנגל 
_____________________________________________)19-22ש(050-6686907

טבריה

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

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

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

 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

_____________________________________________)23-28ל(052-2518617

 מתחם של וילה, 3 חד' + 
חצר גדולה + סוויטה 2 חד' 

ממוזגים + גקוזי'
_____________________________________________)11-22ש(050-6901390

 5 חדרים + מרפסת 
+ חצר, גדולים, נוף 

פסטורלי לכנרת ולהרים, 
אזור מרכזי + תחבורה 

ציבורית במקום
_____________________________________________)21-32ש(050-4124556

 בק. שמואל, דירת נופש, 
מפוארת, גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)20-31ש(לנופש מושלם! 050-6285999

 מבצעים לפסח! דירת 
נופש 2 דק' מהכנרת, ברמה 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 יחידת נופש 30 מ"ר, עד 
6 נפשות + חצר 100 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 
_____________________________________________)22-22/22(כ. פרטית 050-9960113

 מיוחד, בלב העיר, 
באיזור יהושע/שדל, 5 
חדרים ענקיים + פינת 
אוכל )200 מ"ר(, קומה 
ג', ללא מעלית, מתאים 

גם לפנימיה לבנות, 
7,500 ש"ח גמיש בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)18-18(_____________________________________________

מבנים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים

משרדים

 2 יחידות נופש + בריכה 
ומדשאות, פינת מנגל ומתחם 

_____________________________________________)20-31ש(מבודד 052-3833809

 מבחר וילות, צימרים, 
ומתחמי ארוח, למשפחות/

קבוצות, באזור הצפון והסביבה 
_____________________________________________)17-28ש(050-4105896

דירות 
להשכרה

בני ברק

 ברחוב מוהליבר, דירת 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר, 

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,680,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 ברחוב מירון 3.5 
חדרים, 85 מטר נטו, 

משופצים, קומה ג' + 
גג בטון + היתר בניה, 

2,100,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756 
054-6506501)16-16(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

חד' ענקית, 135 מ"ר, 
קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, 2 חניות ומחסן 
2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק 
054-6506501)46-46(_____________________________________________

גבעת שמואל
+5 חדרים

ירושלים

פתח תקווה

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 ברח' רוטשילד 92, 4 
חד', קומה א', משופצת 

מהיסוד + יח' הורים, 
1,590,000 גמיש

052-5757428
052-7141427)22-25(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 למיידי! ברח' דון יוסף 
הנשיא, נקיה ומרווחת, 
_____________________________________________)22-25ל(מרוהטת 052-7662939

 ברחוב רבי עקיבא/
קוטלר, קומה ב', 70 
מ"ר, מחולקים ל- 2 

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

להרחבה של 20 מ"ר, 
1,580,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 למכירה! חנות חליפות 
חתן רווחית )מרכז/שפלה(, 
וותק 5 שנים! בהזדמנות!! 

_____________________________________________)22-25ש(050-6319966

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

3-3.5 חדרים

 דירה להשכרה, עם 
חצר, קומת קרקע, מתאימה 

לזו"צ, ליד הדואר, מרוהטת 
_____________________________________________)23-26ל(050-4168985

 בעוזיאל, 3 חד', 55 מ"ר, 
קומה 1-, ממוזגת, משופצת, 

חדשה + מעלית, סוכה 3,300 
_____________________________________________)23-26ש(ש"ח 052-7671305

 בישעיהו 1 חדר לבודד, 
כחדשה, גדולה, בכניסה 
משותפת + ריהוט מים 

וארנונה, 1,800 ש"ח
_____________________________________________)23-26ש(054-4400074

מחסנים

 בבני ברק, בבסר 4, 
קומה גבוהה, להשכרה 

חדר )או שניים(, במשרד 
עורכי דין פעיל. סביבת 

עבודה נעימה ואפשרות 
_____________________________________________)23-26(לשת"פ 050-6568075

 דירת נופש יפיפיה, ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט
_____________________________________________)23-24ש(058-5994740

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

גדולה + מתקני גן
_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

 מחפש לקנות דירה 
בסנהדריה במחיר סביר

_____________________________________________)24-25ח(052-7632652

 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(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

ש. מאירוביץ
054-6506501)48-48(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

2-2.5 חדרים

+5 חדרים

 בבלעדיות באבני נזר, 
דירת 4 חדרים מרווחים, 

חזית, קומה 3 עם מעלית 
וחניה, מיידי, 5,500 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)24-24(_____________________________________________

 להשכרה 3 חדרים 
גדולים, משופצים, ברחוב 

אהרון דב, ק"ג ללא 
מעלית, מאווררת, אפשרי 
לתווך ארוך, 3,800 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 הרב קוק/אליעזר, 3 
חדרים גדולים, קומה א', 
מיידי, 4,100 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 בראשונים, 2, 40 מ"ר, 
ק"ה + מעלית, משופצת, 
ממוזגת, מרוהטת, סוכה, 
_____________________________________________)24-27ש(2,950 ש"ח 052-7671305

 בהאי גאון, דירה 2 חד', 
ממוזגת, משופצת, מאווררת, 

שיכון ו', 3,000 ש"ח, בני 
_____________________________________________)24-25ל(054-6765484

 ברח' ירושלים, כ- 2 
חדרים, ממוזגת, משופצת, 

חזית, דוד"ש, לזו"צ
_____________________________________________)24-27ל(050-4103647

 2 חד' בבילו, יפה 
ומרשימה, ממוזגת, מרוהטת 
+ חצר פרטית, 2,900 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ש(050-4192808

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 למכירה בהזדמנות 
מכבסה + רובוט גיהוץ )ייחודי 

בארץ( + רשימת לקוחות 
קבועים, באיזור חרדי הומה 
אדם. בנוסף למכירה מזנון 

ומיצים טבעיים, פעיל המקום. 
רווחים נאים. פוטנציאל גבוה. 
במחיר אטרקטיבי. לפרטים: 

053-4166490)24-25(_____________________________________________

 דרוש מבנה פנימיה, 
250-200 מיטות, באיזור 

חזו"א בב"ב
_____________________________________________)24-25ל(054-8553318

מגרשים
 בהזדמנות! מגרש בגני 

מודיעין בגבעה המערבית 
_____________________________________________)24-25ל(054-6811776

 להשכרה מחסן 16 מטר, 
בחזון איש, עם גישה לרכב 

_____________________________________________)24-27ל(053-4159884

 באברבנאל דירות 4 
חד', בנין חדש, החל 

מ- 4,500 נדל"ן הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בדנגור, 3 חד', 60 מ"ר, 
משופצת, ק"ד )אופציה ל- 44 

מ"ר על הגג( + מרפסת 10 
מ"ר, 1,570,000 ש"ח לל"ת 

_____________________________________________)24-27ש(052-5640243

 בבלעדיות באוסשקין 2 
חד', 65 מטר, קומה 2 וחצי, 

אופציה בגג, 1,340,000 גמיש 
_____________________________________________)25-25("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי מציאה ברבי 
עקיבא קרוב לרש"י, 2 

חדרים גדולים + מרפסות 
+ סוכה, ק"ג ואחרונה, כ- 
65 מ"ר, חזית, ז.לשיפוץ, 

1,330,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)25-25(_____________________________________________

  בלעדי! ביהודה הנשיא 
אזור בן זכאי, 2.5 חד', 65 

מ"ר ק"א, חזית, א. להרחבה, 
1,700,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 רמות ג': קוטג' 7.5 
חדרים גדולים )148 מ"ר( + 

גינה 45 מ"ר, אור, כיוונים, ניתן 
לחלק, 3,090,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)25-25(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': קוטג' 5.5 + 
יחידת 2.5 המכניס 3,600 

ש"ח, חצר )30 מ"ר(, משופץ, 
קרקע, כיוונים, 3,290,000 

ש"ח תיווך הכוכבים:
02-5713375)25-25(_____________________________________________

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

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 3,990,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(תיווך הכוכבים: 02-5713375

קוטגים

4-4.5 חדרים
 רמות א': 4 חד' )70 מ"ר 
נטו(, משופצת + סוכה )15 

מ"ר( + בניה מיידית )26 מ"ר(, 
ק"ב, 3 כיוונים, 1,950,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)25-25(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)25-25(הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים
 בבית וגן, במחיר מצוין, 

ברחוב יוסף חכמי, דירות 6+7 
חד' + מרפסות וטרסות, 
מחסן, מעלית, גינה, ונוף 

_____________________________________________)25-25(בלעדי ל"צימוקי" 02-5638221

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

)4 מ"ר(, ק"א, נוף, שמורה, 
מציאה! 2,100,000 ש"ח! 

_____________________________________________)25-25(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמת שרת ברחוב הרב 
שרים, בהזדמנות, 3 חד', 

קומה ב', נוף, שקט, קרוב 
לבית הכנסת זכות אבות 

_____________________________________________)25-25(בלעדי ל"צימוקי" 02-5638221

לפרסום
בלוח

03-6162228

קוטגים
 "אינפינטי עוצמה", 

בפלמ"ח )רמת ורבר(, קוטג' 
טורי, 5 חד', 150 מ"ר בנוי 

+ 25 מ"ר גינה, 3 מפלסים, 
משופצת מהיסוד צוות אריאל 

050-9990732)25-25(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בקרית אלון, ברנר 45, בית על 
מגרש 508 מ"ר, ניתן לחלוקה 
ובניית 2 יחידות, מיקום שקט 

ומבוקש צוות דודי נגר
050-9693307)25-25(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
במרכז השקט, גד מכנס 24, 

דירת 3 חד' עם גינה כ- 80 
מ"ר, מושכרת לגן ילדים, 

מעולה להשקעה צוות דודי נגר 
050-9693307)25-25(_____________________________________________

+5 חדרים
 "אינפינטי עוצמה", 

בבורוכוב )רמת ורבר(, דירת 
5 חד', 115 מ"ר, קומה 2, 

מעלית, חניה משותפת, מ"ש, 
משופצת מהיסוד, אחרי תמ"א 

_____________________________________________)25-25(צוות אריאל 050-9990732

 דירת שותפים ל- 5 
יחידות, ברחוב נחלת צבי, 
כ- 100 מ"ר, עם מעלית, 

משופצת מן היסוד, מיידית!! 
1,575,000 ש"ח

050-4811122)25-25(_____________________________________________

 לחטוף בשפירא!! 
6 חד', ק"א, חזית, 

מפוארת, 110 מ"ר, 
תמ"א 38 מתקדם, 

1,670,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)25-25(נכסים 052-7684074

 "אינפינטי עוצמה", 
בהיבנר )כפר גנים א'(, דירת 

4 חד', 113 מ"ר, קומה 2, 
מעלית, חניה, מחסן, משופצת 

מהיסוד צוות אריאל
050-9990732)25-25(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בבלפור )מרכז שקט(, דירת 
4 חד', 100 מ"ר, קומה 1, 
משופצת, אחרי אישורים 

לתמ"א צוות אריאל
050-9990732)25-25(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
באהרונוביץ )חזני(, דירת 

4 חד', 115 מ"ר, קומה 1, 
מעלית, 2 חניות, מחסן, מ"ש, 

נוף לפארק, משודרגת צוות 
_____________________________________________)25-25(אריאל 050-9990732

 בסמילנסקי, ק"א, ענקית, 
100 מ"ר, מעלית, חניה, 

1,540,000 ש"ח
_____________________________________________)25-25(050-6610501 סתיו

 ברוטשילד, ליד הרצל, 
ק"ב, מעלית, חניה, מיידית, 70 

מ"ר, 1290,000 ש"ח
_____________________________________________)25-25(050-6610501 סתיו

קריית אתא
 בק.אתא על ציר 

המטרונית, מחולקת, 
משופצת, עם מרפסת 
שמש, שכירות עוברת, 

מחיר 755,000 ש"ח חיים 
052-6884883)25-25(_____________________________________________

 בק.אתא במרכז 
העיר, מחולקת, מושכרת 

ב- 6,400, משופצת 
קומפלט, 1,100,000 

_____________________________________________)25-25(חיים 052-6884883

 בק.אתא, ק"א, איזור 
מתפתח, מתאימה 

לחלוקה/השקעה, מחיר: 
495,000 ש"ח חיים

052-6884883)25-25(_____________________________________________

 בק.אתא במרכז 
העיר, דירה מחולקת, עם 

שכירות עוברת, מחיר: 
780,000 ש"ח חיים

052-6884883)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בק.אתא, ק"ב, 4 חד', 

במרכז העיר, מעולה 
להשקעה/חלוקה, 

שכירות 5,000 ש"ח, 
מחיר 750,000 ש"ח חיים 

052-6884883)25-25(_____________________________________________

 במערב בני ברק בבניין 
מפואר, 5 חד' משודרגת, 

חדשה מהקבלן, מיידי! ב- 
6,500 כולל חנייה! להב 

_____________________________________________)25-25(נכסים 050-4177750

 5 חד', בניין חדש, רבי 
עקיבא סוקולוב, למיידי תיווך 

_____________________________________________)25-25(דורון 054-4980159

 בהאדמו"ר מקוצק, 
כ- 100 מטר, מסודרת ויפה, 
מסורגת וממוזגת + מרפסת 

שמש, 5,800, מידי
050-4136829)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! באזור יהודה 
הנשיא רח' שקט, 4.5 חד', 

105 מ"ר, ק"א, חזית + סוכה 
+ חניה, מצב מעולה, בניין 
מטופח, 6 דיירים, ממוזגת, 

5,800 ש"ח א. פנחסי
03-5799308)25-25(_____________________________________________

 באנילביץ 4.5 חד', 110 
מ"ר, ק"א, חזית + מעלית + 
חניה, משופצת, 5,500 ש"ח 

_____________________________________________)25-25(א. פנחסי 03-5799308

 & 300,000  
  מושכר ב:

מחסן   1500 &
עסקת מזומן 

בבני ברק

50 מ"ר
מפתחות במשרד

052-7409000

הגעת ליעד
ייעוץ ושיווק נדל"ן

Yoniel292@gmail.com         0527409000

 שיווק דירות בלעדי 
להשכרה: בנורדאו 2 

דירות אחרונות חדשות 
של 3 חד' "פנחס נכסים" 

055-6789653)25-25(_____________________________________________

 בטרומפלדור 3 חדרים, 75 
מטר + מרפסת סוכה, 3,700, 

_____________________________________________)25-26ל(בניין חרדי 052-3359882

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

מרוהטת חלקי, 3,300 ש"ח 
050-3528252)25-25(_____________________________________________

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

_____________________________________________)25-26ח(מתיווך( 052-3595314

 דרושה דירת 3/4 חדרים 
לקניה בב"ב קומה ו' + מעלית 

_____________________________________________)25-26ח(058-3245442

 האם שוכר חנות 
חייב לווי של מתווך? חד 
משמעי כן! ואפילו עם 
הדמי תיווך אתה הולך 

להרוויח תיווך דורון
054-4980159)25-25(_____________________________________________

השקעות

 חייב להימכר!! למכירה 
דירה באופקים, במחיר מציאה, 

ברחוב אלי כהן )מעורב(, 
להשקעה/מגורים, משופצת, 

ק"ב על עמודים, אפשרות 
הרחבה של עוד 40 )השכן 

בנה(, מציאה, 450,000 תיווך 
_____________________________________________)25-26(עוצמה 052-7113508

 מעוניינים להשקיע דירה 
עד 600,000 ש"ח אפשרות 

_____________________________________________)25-26(מפוצלת 052-7113508

לפרסום
בלוח

03-6162228

 54 מ"ר, בבניין חדש, חזית 
על רבי עקיבא תיווך דורון 

054-4980159)25-25(_____________________________________________

 34 מ"ר, בגן וורשא תיווך 
_____________________________________________)25-25(דורון 054-4980159

 חנות להשכרה 18 מ"ר, 
ברבי עקיבא 66, מרכזי, במחיר 

קורונה תיווך דורון
054-4980159)25-25(_____________________________________________

 22 מ"ר, בפסג', פינת הרב 
קוק, רק 3,800 תיווך דורון 

054-4980159)25-25(_____________________________________________

 משרד 15 מ"ר, בבניין 
_____________________________________________)25-25(חדש תיווך דורון 054-4980159

 40 מטר, בבנין חדש, רק 
3,000 ש"ח תיווך דורון

054-4980159)25-25(_____________________________________________

 משרד 34 מ"ר, להשכרה, 
במחיר קורונה תיווך דורון 

054-4980159)25-25(_____________________________________________

 קליניקה להשכרה, 100 
מ"ר, במרכז, ק"ב עם מעלית, 

מוכנה לכניסה תיווך דורון 
054-4980159)25-25(_____________________________________________

 "פינה קסומה בגליל"- 
חדש! מתחם וילה + 

סוויטה גדולה, פרגולות, 
בריכה, גקוזי', חצר גדולה 
_____________________________________________)25-36ש(ומתקני גן 050-6901390

חספין
 צימרים מפנקים ומרווחים 

בחספין, קרובים למסלולים, 
לזוגות ומשפחות, מלכה 

050-2204081)25-26(_____________________________________________



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

ו’ תמוז -ז’ תמוז תשפ”א   16/06-17/06/2021

עסקים

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

 ברחוב מוהליבר, דירת 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר, 

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,700,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

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

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

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

בני ברק
 במצלר 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
_____________________________________________)17-43/21ש(052-7613554

בר יוחאי

גליל עליון

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

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

 חדש!! 2 יחידות ארוח 
מפוארות! נקיות! ג'קוזי, 

בריכה, מרפסות, נוף, חצר 
ענקית, מתקנים, גם לקבוצות 

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

 חדש!! לזוגות ומשפחות! 
2 יחידות ארוח מפוארות! 

מרפסות! נוף! ג'קוזי, מתקנים 
ומשחקים לילדים

055-6624822)17-29(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

חנויות

 בעלמה הפסטורלי - 
יחידת נופש, 4 חדרי שינה, 

חצר גדולה + בריכה + מנגל 
_____________________________________________)19-22ש(050-6686907

טבריה

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

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

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

 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

_____________________________________________)23-28ל(052-2518617

 מתחם של וילה, 3 חד' + 
חצר גדולה + סוויטה 2 חד' 

ממוזגים + גקוזי'
_____________________________________________)11-22ש(050-6901390

 5 חדרים + מרפסת 
+ חצר, גדולים, נוף 

פסטורלי לכנרת ולהרים, 
אזור מרכזי + תחבורה 

ציבורית במקום
_____________________________________________)21-32ש(050-4124556

 בק. שמואל, דירת נופש, 
מפוארת, גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)20-31ש(לנופש מושלם! 050-6285999

 מבצעים לפסח! דירת 
נופש 2 דק' מהכנרת, ברמה 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 יחידת נופש 30 מ"ר, עד 
6 נפשות + חצר 100 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 
_____________________________________________)22-22/22(כ. פרטית 050-9960113

 מיוחד, בלב העיר, 
באיזור יהושע/שדל, 5 
חדרים ענקיים + פינת 
אוכל )200 מ"ר(, קומה 
ג', ללא מעלית, מתאים 

גם לפנימיה לבנות, 
7,500 ש"ח גמיש בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)18-18(_____________________________________________

מבנים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים

משרדים

 2 יחידות נופש + בריכה 
ומדשאות, פינת מנגל ומתחם 

_____________________________________________)20-31ש(מבודד 052-3833809

 מבחר וילות, צימרים, 
ומתחמי ארוח, למשפחות/

קבוצות, באזור הצפון והסביבה 
_____________________________________________)17-28ש(050-4105896

דירות 
להשכרה

בני ברק

 ברחוב מוהליבר, דירת 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר, 

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,680,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 ברחוב מירון 3.5 
חדרים, 85 מטר נטו, 

משופצים, קומה ג' + 
גג בטון + היתר בניה, 

2,100,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756 
054-6506501)16-16(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

חד' ענקית, 135 מ"ר, 
קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, 2 חניות ומחסן 
2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק 
054-6506501)46-46(_____________________________________________

גבעת שמואל
+5 חדרים

ירושלים

פתח תקווה

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 ברח' רוטשילד 92, 4 
חד', קומה א', משופצת 

מהיסוד + יח' הורים, 
1,590,000 גמיש

052-5757428
052-7141427)22-25(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 למיידי! ברח' דון יוסף 
הנשיא, נקיה ומרווחת, 
_____________________________________________)22-25ל(מרוהטת 052-7662939

 ברחוב רבי עקיבא/
קוטלר, קומה ב', 70 
מ"ר, מחולקים ל- 2 

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

להרחבה של 20 מ"ר, 
1,580,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 למכירה! חנות חליפות 
חתן רווחית )מרכז/שפלה(, 
וותק 5 שנים! בהזדמנות!! 

_____________________________________________)22-25ש(050-6319966

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

3-3.5 חדרים

 דירה להשכרה, עם 
חצר, קומת קרקע, מתאימה 

לזו"צ, ליד הדואר, מרוהטת 
_____________________________________________)23-26ל(050-4168985

 בעוזיאל, 3 חד', 55 מ"ר, 
קומה 1-, ממוזגת, משופצת, 

חדשה + מעלית, סוכה 3,300 
_____________________________________________)23-26ש(ש"ח 052-7671305

 בישעיהו 1 חדר לבודד, 
כחדשה, גדולה, בכניסה 
משותפת + ריהוט מים 

וארנונה, 1,800 ש"ח
_____________________________________________)23-26ש(054-4400074

מחסנים

 בבני ברק, בבסר 4, 
קומה גבוהה, להשכרה 

חדר )או שניים(, במשרד 
עורכי דין פעיל. סביבת 

עבודה נעימה ואפשרות 
_____________________________________________)23-26(לשת"פ 050-6568075

 דירת נופש יפיפיה, ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט
_____________________________________________)23-24ש(058-5994740

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

גדולה + מתקני גן
_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

 מחפש לקנות דירה 
בסנהדריה במחיר סביר

_____________________________________________)24-25ח(052-7632652

 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(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

ש. מאירוביץ
054-6506501)48-48(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

2-2.5 חדרים

+5 חדרים

 בבלעדיות באבני נזר, 
דירת 4 חדרים מרווחים, 

חזית, קומה 3 עם מעלית 
וחניה, מיידי, 5,500 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)24-24(_____________________________________________

 להשכרה 3 חדרים 
גדולים, משופצים, ברחוב 

אהרון דב, ק"ג ללא 
מעלית, מאווררת, אפשרי 
לתווך ארוך, 3,800 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 הרב קוק/אליעזר, 3 
חדרים גדולים, קומה א', 
מיידי, 4,100 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 בראשונים, 2, 40 מ"ר, 
ק"ה + מעלית, משופצת, 
ממוזגת, מרוהטת, סוכה, 
_____________________________________________)24-27ש(2,950 ש"ח 052-7671305

 בהאי גאון, דירה 2 חד', 
ממוזגת, משופצת, מאווררת, 

שיכון ו', 3,000 ש"ח, בני 
_____________________________________________)24-25ל(054-6765484

 ברח' ירושלים, כ- 2 
חדרים, ממוזגת, משופצת, 

חזית, דוד"ש, לזו"צ
_____________________________________________)24-27ל(050-4103647

 2 חד' בבילו, יפה 
ומרשימה, ממוזגת, מרוהטת 
+ חצר פרטית, 2,900 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ש(050-4192808

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 למכירה בהזדמנות 
מכבסה + רובוט גיהוץ )ייחודי 

בארץ( + רשימת לקוחות 
קבועים, באיזור חרדי הומה 
אדם. בנוסף למכירה מזנון 

ומיצים טבעיים, פעיל המקום. 
רווחים נאים. פוטנציאל גבוה. 
במחיר אטרקטיבי. לפרטים: 

053-4166490)24-25(_____________________________________________

 דרוש מבנה פנימיה, 
250-200 מיטות, באיזור 

חזו"א בב"ב
_____________________________________________)24-25ל(054-8553318

מגרשים
 בהזדמנות! מגרש בגני 

מודיעין בגבעה המערבית 
_____________________________________________)24-25ל(054-6811776

 להשכרה מחסן 16 מטר, 
בחזון איש, עם גישה לרכב 

_____________________________________________)24-27ל(053-4159884

 באברבנאל דירות 4 
חד', בנין חדש, החל 

מ- 4,500 נדל"ן הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בדנגור, 3 חד', 60 מ"ר, 
משופצת, ק"ד )אופציה ל- 44 

מ"ר על הגג( + מרפסת 10 
מ"ר, 1,570,000 ש"ח לל"ת 

_____________________________________________)24-27ש(052-5640243

 בבלעדיות באוסשקין 2 
חד', 65 מטר, קומה 2 וחצי, 

אופציה בגג, 1,340,000 גמיש 
_____________________________________________)25-25("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי מציאה ברבי 
עקיבא קרוב לרש"י, 2 

חדרים גדולים + מרפסות 
+ סוכה, ק"ג ואחרונה, כ- 
65 מ"ר, חזית, ז.לשיפוץ, 

1,330,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)25-25(_____________________________________________

  בלעדי! ביהודה הנשיא 
אזור בן זכאי, 2.5 חד', 65 

מ"ר ק"א, חזית, א. להרחבה, 
1,700,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 רמות ג': קוטג' 7.5 
חדרים גדולים )148 מ"ר( + 

גינה 45 מ"ר, אור, כיוונים, ניתן 
לחלק, 3,090,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)25-25(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': קוטג' 5.5 + 
יחידת 2.5 המכניס 3,600 

ש"ח, חצר )30 מ"ר(, משופץ, 
קרקע, כיוונים, 3,290,000 

ש"ח תיווך הכוכבים:
02-5713375)25-25(_____________________________________________

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

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 3,990,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(תיווך הכוכבים: 02-5713375

קוטגים

4-4.5 חדרים
 רמות א': 4 חד' )70 מ"ר 
נטו(, משופצת + סוכה )15 

מ"ר( + בניה מיידית )26 מ"ר(, 
ק"ב, 3 כיוונים, 1,950,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)25-25(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)25-25(הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים
 בבית וגן, במחיר מצוין, 

ברחוב יוסף חכמי, דירות 6+7 
חד' + מרפסות וטרסות, 
מחסן, מעלית, גינה, ונוף 

_____________________________________________)25-25(בלעדי ל"צימוקי" 02-5638221

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

)4 מ"ר(, ק"א, נוף, שמורה, 
מציאה! 2,100,000 ש"ח! 

_____________________________________________)25-25(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמת שרת ברחוב הרב 
שרים, בהזדמנות, 3 חד', 

קומה ב', נוף, שקט, קרוב 
לבית הכנסת זכות אבות 

_____________________________________________)25-25(בלעדי ל"צימוקי" 02-5638221

לפרסום
בלוח

03-6162228

קוטגים
 "אינפינטי עוצמה", 

בפלמ"ח )רמת ורבר(, קוטג' 
טורי, 5 חד', 150 מ"ר בנוי 

+ 25 מ"ר גינה, 3 מפלסים, 
משופצת מהיסוד צוות אריאל 

050-9990732)25-25(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בקרית אלון, ברנר 45, בית על 
מגרש 508 מ"ר, ניתן לחלוקה 
ובניית 2 יחידות, מיקום שקט 

ומבוקש צוות דודי נגר
050-9693307)25-25(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
במרכז השקט, גד מכנס 24, 

דירת 3 חד' עם גינה כ- 80 
מ"ר, מושכרת לגן ילדים, 

מעולה להשקעה צוות דודי נגר 
050-9693307)25-25(_____________________________________________

+5 חדרים
 "אינפינטי עוצמה", 

בבורוכוב )רמת ורבר(, דירת 
5 חד', 115 מ"ר, קומה 2, 

מעלית, חניה משותפת, מ"ש, 
משופצת מהיסוד, אחרי תמ"א 

_____________________________________________)25-25(צוות אריאל 050-9990732

 דירת שותפים ל- 5 
יחידות, ברחוב נחלת צבי, 
כ- 100 מ"ר, עם מעלית, 

משופצת מן היסוד, מיידית!! 
1,575,000 ש"ח

050-4811122)25-25(_____________________________________________

 לחטוף בשפירא!! 
6 חד', ק"א, חזית, 

מפוארת, 110 מ"ר, 
תמ"א 38 מתקדם, 

1,670,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)25-25(נכסים 052-7684074

 "אינפינטי עוצמה", 
בהיבנר )כפר גנים א'(, דירת 

4 חד', 113 מ"ר, קומה 2, 
מעלית, חניה, מחסן, משופצת 

מהיסוד צוות אריאל
050-9990732)25-25(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בבלפור )מרכז שקט(, דירת 
4 חד', 100 מ"ר, קומה 1, 
משופצת, אחרי אישורים 

לתמ"א צוות אריאל
050-9990732)25-25(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
באהרונוביץ )חזני(, דירת 

4 חד', 115 מ"ר, קומה 1, 
מעלית, 2 חניות, מחסן, מ"ש, 

נוף לפארק, משודרגת צוות 
_____________________________________________)25-25(אריאל 050-9990732

 בסמילנסקי, ק"א, ענקית, 
100 מ"ר, מעלית, חניה, 

1,540,000 ש"ח
_____________________________________________)25-25(050-6610501 סתיו

 ברוטשילד, ליד הרצל, 
ק"ב, מעלית, חניה, מיידית, 70 

מ"ר, 1290,000 ש"ח
_____________________________________________)25-25(050-6610501 סתיו

קריית אתא
 בק.אתא על ציר 

המטרונית, מחולקת, 
משופצת, עם מרפסת 
שמש, שכירות עוברת, 

מחיר 755,000 ש"ח חיים 
052-6884883)25-25(_____________________________________________

 בק.אתא במרכז 
העיר, מחולקת, מושכרת 

ב- 6,400, משופצת 
קומפלט, 1,100,000 

_____________________________________________)25-25(חיים 052-6884883

 בק.אתא, ק"א, איזור 
מתפתח, מתאימה 

לחלוקה/השקעה, מחיר: 
495,000 ש"ח חיים

052-6884883)25-25(_____________________________________________

 בק.אתא במרכז 
העיר, דירה מחולקת, עם 

שכירות עוברת, מחיר: 
780,000 ש"ח חיים

052-6884883)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בק.אתא, ק"ב, 4 חד', 

במרכז העיר, מעולה 
להשקעה/חלוקה, 

שכירות 5,000 ש"ח, 
מחיר 750,000 ש"ח חיים 

052-6884883)25-25(_____________________________________________

 במערב בני ברק בבניין 
מפואר, 5 חד' משודרגת, 

חדשה מהקבלן, מיידי! ב- 
6,500 כולל חנייה! להב 

_____________________________________________)25-25(נכסים 050-4177750

 5 חד', בניין חדש, רבי 
עקיבא סוקולוב, למיידי תיווך 

_____________________________________________)25-25(דורון 054-4980159

 בהאדמו"ר מקוצק, 
כ- 100 מטר, מסודרת ויפה, 
מסורגת וממוזגת + מרפסת 

שמש, 5,800, מידי
050-4136829)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! באזור יהודה 
הנשיא רח' שקט, 4.5 חד', 

105 מ"ר, ק"א, חזית + סוכה 
+ חניה, מצב מעולה, בניין 
מטופח, 6 דיירים, ממוזגת, 

5,800 ש"ח א. פנחסי
03-5799308)25-25(_____________________________________________

 באנילביץ 4.5 חד', 110 
מ"ר, ק"א, חזית + מעלית + 
חניה, משופצת, 5,500 ש"ח 

_____________________________________________)25-25(א. פנחסי 03-5799308

 & 300,000  
  מושכר ב:

מחסן   1500 &
עסקת מזומן 

בבני ברק

50 מ"ר
מפתחות במשרד

052-7409000

הגעת ליעד
ייעוץ ושיווק נדל"ן

Yoniel292@gmail.com         0527409000

 שיווק דירות בלעדי 
להשכרה: בנורדאו 2 

דירות אחרונות חדשות 
של 3 חד' "פנחס נכסים" 

055-6789653)25-25(_____________________________________________

 בטרומפלדור 3 חדרים, 75 
מטר + מרפסת סוכה, 3,700, 

_____________________________________________)25-26ל(בניין חרדי 052-3359882

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

מרוהטת חלקי, 3,300 ש"ח 
050-3528252)25-25(_____________________________________________

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

_____________________________________________)25-26ח(מתיווך( 052-3595314

 דרושה דירת 3/4 חדרים 
לקניה בב"ב קומה ו' + מעלית 

_____________________________________________)25-26ח(058-3245442

 האם שוכר חנות 
חייב לווי של מתווך? חד 
משמעי כן! ואפילו עם 
הדמי תיווך אתה הולך 

להרוויח תיווך דורון
054-4980159)25-25(_____________________________________________

השקעות

 חייב להימכר!! למכירה 
דירה באופקים, במחיר מציאה, 

ברחוב אלי כהן )מעורב(, 
להשקעה/מגורים, משופצת, 

ק"ב על עמודים, אפשרות 
הרחבה של עוד 40 )השכן 

בנה(, מציאה, 450,000 תיווך 
_____________________________________________)25-26(עוצמה 052-7113508

 מעוניינים להשקיע דירה 
עד 600,000 ש"ח אפשרות 

_____________________________________________)25-26(מפוצלת 052-7113508

לפרסום
בלוח

03-6162228

 54 מ"ר, בבניין חדש, חזית 
על רבי עקיבא תיווך דורון 

054-4980159)25-25(_____________________________________________

 34 מ"ר, בגן וורשא תיווך 
_____________________________________________)25-25(דורון 054-4980159

 חנות להשכרה 18 מ"ר, 
ברבי עקיבא 66, מרכזי, במחיר 

קורונה תיווך דורון
054-4980159)25-25(_____________________________________________

 22 מ"ר, בפסג', פינת הרב 
קוק, רק 3,800 תיווך דורון 

054-4980159)25-25(_____________________________________________

 משרד 15 מ"ר, בבניין 
_____________________________________________)25-25(חדש תיווך דורון 054-4980159

 40 מטר, בבנין חדש, רק 
3,000 ש"ח תיווך דורון

054-4980159)25-25(_____________________________________________

 משרד 34 מ"ר, להשכרה, 
במחיר קורונה תיווך דורון 

054-4980159)25-25(_____________________________________________

 קליניקה להשכרה, 100 
מ"ר, במרכז, ק"ב עם מעלית, 

מוכנה לכניסה תיווך דורון 
054-4980159)25-25(_____________________________________________

 "פינה קסומה בגליל"- 
חדש! מתחם וילה + 

סוויטה גדולה, פרגולות, 
בריכה, גקוזי', חצר גדולה 
_____________________________________________)25-36ש(ומתקני גן 050-6901390

חספין
 צימרים מפנקים ומרווחים 

בחספין, קרובים למסלולים, 
לזוגות ומשפחות, מלכה 

050-2204081)25-26(_____________________________________________

 & 300,000  
  מושכר ב:

מחסן   1500 &
עסקת מזומן 

בבני ברק

50 מ"ר
מפתחות במשרד

052-7409000

הגעת ליעד
ייעוץ ושיווק נדל"ן

Yoniel292@gmail.com         0527409000
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מחשבים
 מחשב נייד I5 מחודש, 

שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

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

■ 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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

רפואה טבעית

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

יד שניה 
קונים

השבת 
אבידה

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 160 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960  חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

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

 שיר בנוף - 2 יחידות, 
מאובזרות, לזוגות/משפחות + 

נוף פנורמי לכנרת, ומרפסת 
_____________________________________________)17-28ש(מוצלת 058-7506090

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

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

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

 דירות אירוח בצפת 
העתיקה בכל ימות השנה, 

ממוזגות + מרפסות
_____________________________________________)16-27ש(052-7611898/9

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-29ש(ושבתות 052-7668387

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 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

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

 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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

מכוניות

קנית רכבים
 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

מוצרים 
ושירותים
גמחים

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

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

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

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

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

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

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

השכרת רכב

 שבת בצפת, לזוגות 
צעירים, יח' קרקע, צמוד 

לעתיקה, מאובזרת קומפלט 
_____________________________________________)22-33ש(053-3198762 058-3225218

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)19-31ל(052-4604609

 וילות מפוארות, 8-18 
חדרים, עד ל- 70 אנשים, 

בריכה, גקוזי, משחקייה
052-7692051 054-8469788)20-31(_____________________________________________

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

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

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/22(_____________________________________________

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

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

 "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, 
_____________________________________________)24-24/22ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

עכו

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות / זוגות, אטרקציות 

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

צפת

קצרין

 מבחר דירות נופש 
ווילות בעכו התיירותית, 
להשכרה לבין הזמנים, 

ליד החוף הנפרד, פארק 
_____________________________________________)25-28ש(האתגרים 050-7228813

 דירת נופש יפיפיה, בלב 
העתיקה, שני חדרי שינה, 

מאובזרת, לזוגות/משפחה 
_____________________________________________)23-24ש(054-5259470

 להשכרה יומי 
ושבתות, צימר לזוג, 

בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה
_____________________________________________)23-26ש(052-7153475

 גמ"ח של מוצרי קישוטים 
לשבע ברכות, בר מצוות, 

ובריתות, וכ"ו, לפרטים 
_____________________________________________)23-26(054-8449588 מירי 

 נמצא כרטיס רב קו לפני 
חצי שנה ע"ש ברוך יוסף פישר 

_____________________________________________)24-25ח(לפרטים 050-4141737

 קו ארצי להשבת אבידה, 
אבד לכם משהו? מצאתם 

משהו? חייגו בהקדם
_____________________________________________)24-25ח(02-3113101

 נשכח בקו 597 מב"ש 
לב"ב ביום ו' ג' סיון תיק גב 

שחור עם תפילין ע"ש אהרון 
_____________________________________________)24-25ח(פפויפר 054-8408572

 לפני חודש, אבד קופסא, 
בתוכה פאה, ברח' רבי עקיבא 
אזור גן וורשא, כל המוצא ייצור 

_____________________________________________)24-25ל(קשר 052-7152487

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)24-25ח(ילדים 050-6651365

 מזנון מעץ בצבע חום 
דורש תיקון קל 054-5385013 

_____________________________________________)24-25ח(בני ברק

 אופני כושר בקושי היו 
בשימוש 300 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(058-4884455

 למכירה מקרר במצב 
חדש כולל הובלה 350 שקל 

_____________________________________________)24-25ח(050-7100023

 מחשב נייד מצוין לצפייה 
וכתיבה מתאים לאברכים 500 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 053-3346080

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(100 ש"ח 054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 רדיאטור המילטון, 12 
 ,2,500W ,צלעות, באריזה

מציאה 100 ש"ח גמיש
_____________________________________________)24-25ח(052-7601490

 מכונת תפירה של 
zinger זינגר כולל דוושה, 

מצויינת, במחיר מציאה עקב 
מעבר דירה, ב- 500 ש"ח מיידי 

_____________________________________________)24-25ח(052-7601490

השפע בריאות טבעית
חדש!!!

 פתרון טבעי לכאבי הראש 
ללא תרופות

054-4374231
 חיים ומחייכים 

עפ"י שיטת הרב אשרוב )"אלימה"(

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

 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(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)21-18/22ש(054-6388082

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

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

 "בקתות עלי גפן"- 3 
צימרים, נוף מרהיב, בריכה 

וגקוזי', חצר + מתקני גן 
_____________________________________________)24-23/22ש(054-6465188

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)24-25ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה לבן 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)24-25ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מייבש כביסה אלקטרה 
8 ק"ג )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 שואב אבק חדש טורבו 
עם כל החלקים הנילווים )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 כיריים חשמלי 2 להבות 
_____________________________________________)24-25ח(נירוסטה 100 052-7673545

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 ב- 80 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
"סאוטר" מידות: 0.58*0.59 

_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח 052-3463482

 טאבלט איכותי כמו חדש 
_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח 054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-3558949

 מחשב נייד במצב מצויין 
_____________________________________________)24-25ח(מהיר 500 ש"ח 054-3558949

 טוסטר אובן 5 ליטר 
מתאים גם לזוג צעיר 400 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 053-3155415

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מיקורגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)24-25ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מיקסר לסאונד חדש 8 
ערוצים ואפקטים ובלוטוס 
וכניסה למחשב 500 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(יהודה 052-7667577

 מכונת כביסה 7 ק"ג 
פתח קידמי AEG ב- 490 

_____________________________________________)24-25ח(שקל 052-6784969

 למכירה מקפיא קטן 4 
מגירות 290 ש"ח בלבד כולל 

_____________________________________________)24-25ח(הובלה 052-5737813

 מכונת תפירה חשמלית 
brother דרוש תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 )בפתח 
_____________________________________________)24-25ח(תקוה(

 מעבד מזון קנווד הקצפה 
חיתוך וקיצוץ 160 שקל

_____________________________________________)24-25ח(052-6784969

 גמ"ח תהלים, ניתן למסור 
שמות לרפואה, הצלחה, וכו'

052-7151321)23-23(_____________________________________________

 מתחתנת? גמח נעלי 
כלה לבנות, חדשות וגבוהות 

052-7186795)23-26(_____________________________________________

 גמ"ח חסדי רבקה, גמ"ח 
בי-קיור לייזר ללא תשלום 

)בב"ב(, תמורת צ'ק פיקדון 
לע"נ הצדקת רבקה בת מסודי 

054-8542339)23-23(_____________________________________________

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

מרפסת ענקית עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)17-16/22ש(050-9770828 050-5770828

 בפוריה, 2 בקתות, 
צופות לכנרת, פרטיות 
וגינה לכ"א, מאובזרות 

ונקיות + גקוזי'
_____________________________________________)17-42ש(050-6927465

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל מ- 

_____________________________________________)20-42/21ש(349 ש"ח 079-5551606

 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

יבניאל

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

ירושלים והסביבה

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

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

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

 לבין הזמנים - במרכז 
ירושלים! קמפוס ענק, 
יפה, ממוזג, למשפחות 
וקבוצות 052-7622704 

_____________________________________________)24-31ש(053-3146891

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

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

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

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

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

שינה + יח' הורים
_____________________________________________)2-27/21ש(02-5382304 053-7173048

מושב תרום
 ארוח כפרי בוילה יפה 

+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

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

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
לסוויטה 052-3540874

_____________________________________________)25-36ש(053-3163352

 צימר 120 מטר + 
בריכה, וצימר 60 מטר, 

נקי ומאובזר, נוף מדהים 
055-6654434
_____________________________________________)25-32ל(055-6641465

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)20-31ש(050-6333765

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה, המון 

דשא, פינות ישיבה ומרפסת 
גדולה 054-5726412

_____________________________________________)25-24/22ש(077-5590283

 וילה יפיפיה בהר כנען, 
צופה לנוף מרהיב, 11 מיטות 

_____________________________________________)25-26ש(054-5238601

 "ויטראז' בעתיקה" - 8 
חדרי ארוח יוקרתיים + 
חדר אוכל מאובזר, עד 

50 איש, למש' וקבוצות 
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס 

קרליבך - חב"ד
_____________________________________________)25-24/22ש(052-7646814

 על צלע הר - בית פרטי, 
צופה לנוף מדהים + חצר 
גדולה, מתאים ל- 20 איש 

_____________________________________________)25-36ל(053-3147542 052-7155422

 יחידות דיור לנופש, 
לזוגות ולמשפחות, מרוהטות 

וממוזגות, במרכז העיר, שכונה 
_____________________________________________)25-28ל(דתית 050-7958795

 דירות נופש ממוזגות 
ונקיות, מרחק הליכה 
קצר מהכנרת וממרכז 

_____________________________________________)25-28ל(העיר 058-3637269

 גמ"ח להקמת שיעורי 
תורה וקווים תורניים חינם 

בפיקוח ועדת הרבנים לענייני 
תקשורת חייגו כעת

03-3060770)25-26(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור גן וורשא ביום שלישי 

_____________________________________________)25-26ח(כ"ח סיון 052-7677371

 אבדה שרשרת זהב בחודש 
האחרון איזור שיכון ג' בני ברק 

_____________________________________________)25-26ח(052-7623808

 לפני כמה חודשים אבד 
עגיל זהב משובץ נשמח לקבלו 

_____________________________________________)25-26ח(עפ"י סימנים 052-7158528

 אבדה מצלמה בבין 
הזמנים שעבר באיזור צפת 

המוצא יתקשר למס'
054-8489535 או

_____________________________________________)25-26ח(03-5780068

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)25-26ח(בתחום 052-7396092

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים ב"ב

_____________________________________________)25-26ח(050-5343924

 מעוניין במכונת חישוב 
עם סרט נייר במצב תקין 

_____________________________________________)25-26ח(050-5343924

 דרוש טלפון נוקיה 208 
לאברך למסירה או מחיר סמלי 

_____________________________________________)25-26ח(054-8412976

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה/

_____________________________________________)25-26ח(ישנה 052-3595314

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)25-26ח(054-4458379

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)25-26ח(אלקטרה 054-4458379

 מעוניין בספרים "עיטורי 
תורה" וספרים עם חידושי 

_____________________________________________)25-26ח(תורה ומפרשים 054-7432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)25-26ח(סימלי 052-3595314

 2 מיטות יפות לחדר 
שינה, ו- 8 כיסאות של מטבח 

054-8449423)25-26(_____________________________________________

 למכירה מחשב נייד + 
רמקולים 220 שקל

_____________________________________________)25-26ח(052-6279527

 לחיסכון מכשיר אטמור 
חדש לחימום מים )בפ"ת( 

 SKW לאמבטיה או למטבח
_____________________________________________)25-26ח(ב- 150 ש"ח 052-2786557

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-3558949

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח 052-3463482

 EF-183 סדין חשמלי זוגי 
_____________________________________________)25-26ח(ב- 80 ש"ח 052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
"סאוטר" מידות: 0.58*0.59 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-3463482

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד מציאה עובד 
_____________________________________________)25-26ח(מהר 499 ש"ח 054-3558949

 מכונת תפירה חשמלית 
brother דרוש תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 )בפתח 
_____________________________________________)25-26ח(תקוה(

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
מצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 350 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(054-7432035

 2 מזגני חלון גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)25-26ח()גמיש( 050-6651365

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

_____________________________________________)25-26ח(052-2786557

 מיני בר שבת נועם 1 
לחלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(058-3233170

 טוסטר אובן 5 ליטר 
לאפיה לבישול צלי מתאים גם 

לזוג צעיר 400 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(053-3155415

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים 450 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-31555415

 למכירה מקרר סמסונג 
500 ליטר 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(054-2252171

 למכירה מכונת תפירה 
)ישנה( ברדר בתוך ארון 150 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-2252171

 מזגן חלון אלקטרה 400 
_____________________________________________)25-26ח(שקלים 052-3595314

 מכונת תפירה 450 
_____________________________________________)25-26ח(שקלים 052-3595314

 דיסקים של זמרים 
חסידיים חדשים ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7154435

 מזגן תדיראן עילי 3/4 
כו"ס + 3.5 מ' צנרת מתכת 

500 ש"ח גמיש ב"ב
_____________________________________________)25-26ח(054-8412976

 מזגן אלקטרה לא עילי 
2.5 כו"ס + 5.5 מ' צנרת 500 

ש"ח גמיש מחובר לקיר ב"ב 
_____________________________________________)25-26ח(054-8412976

 אופנים חשמליות למכירה 
_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-8407883

 מחשב נייד לנובו תקין 
_____________________________________________)25-26ח(390 ש"ח בב"ב 052-3018899

 למכירה מקפיא 4 מדפים 
מצב מצויין 300 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(054-5656194

 מקרר סמסונג, לבן, 
מעולה, שמור, מצויין, במציאה 

500 ש"ח, עקב מעבר דירה 
_____________________________________________)24-25ח(052-7601490

 תנור king דו תאי + גז 4 
להבות + 1 טורבו, מצב מצוין, 

במציאה 300 ש"ח, עקב 
_____________________________________________)24-25ח(מעבר דירה 052-7601490

 t295 טאבלט סמסונג 
כשר של הדרן פלוס חסימה 

לשנה 250 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(054-7289931

 מצלמת קנון חדשה פלוס 
כרטיס זיכרון 32 ג'יגה 220 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7289931

 שואב אבק קומפקטי עם 
מוט מתארך וחלקי חילוף 100 

_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 תנור טוסטר אובן פרווה 
חברת סול היה בשימוש 

כ- 3 פעמים בפסח 120 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(במקום 300 052-7673545

 מעבד מזון בראון עם כל 
החלקים כמעט חדש 300 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-7673545

 מגהץ טפאל איכותי וחזק 
_____________________________________________)24-25ח(200 052-7673545

 קומקום מהדרין כמעט לא 
היה בשימוש 20
_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 canon מדפסת צבעונית 
משולבת סורק + פקס 150 

_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 מכשיר כושר סטפר עם 
ידיות 150 במקום 350

_____________________________________________)24-25ח(052-7673545



ו’ תמוז -ז’ תמוז תשפ”א   416/06-17/06/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

עץ מלא, חדישים, אפשרות 
_____________________________________________)25-26ל(בנפרד 052-4227714

 עגלת בוגבו פרוג שמורה 
חום כהה + שמנת 250 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(050-4138086

 עגלת בוגבו פרוג שמורה 
ג'ינס כתום 250 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(050-4138086

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
בצבע שמנת 80 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(050-4138086

 עריסת פלסטיק + מזרן 
_____________________________________________)24-25ח(100 ש"ח 050-4138086

 מיטת תינוק שמנת 
שמורה בשילוב חלונות 

דקורטיבי + מזרן 350 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(050-4138086

 למכירה לול עץ מתקפל 
120 ש"ח + מיטת תינוק 230 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-5656194

 עגלה אמבטיה + טיולון 
צבע שחור )גגון אפור-שחור( 
יפה מאד כחדשה 390 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(לפרטים: 052-7177539

 טרמפיסט טיולון 
"קידלאק" 3 מצבים במצב 

_____________________________________________)24-25ח(חדש 390 ש"ח 055-6787907

 משאבת חלב ידנית 
חברת "טומי טופ" ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד! 050-4135002 באלעד

 משאבת חלב חשמלית 
חברת "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
140 ש"ח 050-4135002 

_____________________________________________)24-25ח(באלעד

 מזרון למיטת מעבר/ 
למיטת תינוק 25 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 הזדמנות! מיטת תינוק 
"שילב" איכותית + מזרון צבע 

שמנת מצב חדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(נייד: 050-6990740

 כחדש! לול עץ + מזרון 
מצב חדש 200 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)24-25ח(050-6990740

 כסא תינוק צבע ירוק 
כולל ריפוד )מתכוונן + מגש 
נשלף( מצב חדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(נייד: 050-6990740

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח 054-7216671

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(250 ש"ח 054-7216671

 למכירה סלקל תכלת 
אינגלזינה 50 ש"ח לפרטים: 

_____________________________________________)24-25ח(0527125823 

 לול תינוק מפלסטיק עם 
מזרון כמעט חדש 150

_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 ארגונית מבד לתליה על 
מיטת תינוק עם הרבה תאים 

_____________________________________________)24-25ח(45 052-7673545

 מובייל למיטת תינוק 
יפהפה מבד דו צדדי שחור לבן 
וצבעוני עם תיבת נגינה מהירה 

עם מלאי מנגינות + הקלטה 
_____________________________________________)24-25ח(90 052-7673545

 טיולון מקלרן גינס משומש 
_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח 052-7673545

 טלפון אלחוטי לבית טווח 
רחוק + מזכירה 120 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(טל': 050-2897977

 טלפון נייח לבית עם 
כניסת סים כשר 250 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(054-7289931

 אופני ילדים BMX וגם 
פסיפיק גודל 16 בצבע כחול 
לגילאים 8+6 שנים כחדשות 
_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח טל': 050-2897977

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)24-25ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בירושלים 054-8415306

 אופני הילוכים נוער במצב 
מצוין כולל מנעול איכותי 190 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-8498936

 מגזין זמן פסח תשפ"א 
_____________________________________________)24-25ח(15 ש"ח 052-7162312

 תיק צד לנשים או לנערות 
4 תאים צבע אפור ב- 60 

שקלים לפרטים
_____________________________________________)24-25ח(052-7151692

 למכירה סטנד לשתי 
גיטרות חדש ב- 110 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(יהודה 052-7667577

 אוצר מפרשי התלמוד 
בבא מציעא חלק ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7131071 ב"ב

 2 מזרנים אורטופדיים 
זהים ד"ר ברונדי 0.80/1.80 

עובי 20 ס"מ 500 ש"ח לאחד 
_____________________________________________)24-25ח(בבני ברק 052-7641400

 למכירה 4 אופניים לילדים 
500 ש"ח מידות 12-16 

תקינים ובמצב מצויין
_____________________________________________)24-25ח(054-2819921

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 זוג תוכונים פרא בבני ברק  
_____________________________________________)24-25ח(80 שקל 050-5594690

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(למדף 052-7600336

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח אבנר:
_____________________________________________)24-25ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים 100 
ש"ח דניאל 050-5291073 

_____________________________________________)24-25ח(אבנר 050-3337530

 למכירה כלובים של תוכים 
ואוגרים ב- 100 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)24-25ח(054-8407883

 למכירה 2 שמלות ערב 
ה- 1 מידה 42 200, וה-2 מידה 

46 150 לפרטים
_____________________________________________)24-25ח(054-8407882

 ספרי צדיקים חדשים, 
15 ב- 75, 9 ב- 60, 6 ב- 40 

_____________________________________________)24-25ח(050-4135002

 אופנים לילדים גודל 14 
צבע כחול 170 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 דיסק שמיעה כולל ספר 
שלום לך אפרוח חדש 35 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 דיסקים DVD לצפיה 
שאול חיון עופר הלוי 8 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(כל אחד 053-3155415

 ספר קריאה הפרשה 
מספרת לי חומש שמות 

באנגלית 55 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 שולחן נמוך לילדים מעץ 
מתאים גם למשפחתון של 

_____________________________________________)24-25ח(כתר 25 ש"ח 053-3155415

 סט מצעים זוגי חדש 
באריזה כיתן 300 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 למכירה מזרון חדש צבע 
לבן 180 ש"ח נייד:

_____________________________________________)24-25ח(050-6990740

 למכירה כרטיס "אורח 
חיים" מוטען עם 150 ש"ח 
במחיר של 130 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)24-25ח(050-6990740

 כרית נוחות למיטה 
עמינח כמעט חדשה גודל 

60*60 בב"ב 80 ש"ח במקום 
_____________________________________________)24-25ח(180 ש"ח 052-7600336

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(70 ש"ח 054-7216671

 ארונות נעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(120 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לים מבוגר + 
ילד )בני ברק( 90 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 ארון 5 דלתות, סט מצויין- 
עיצוב מיוחד, גוף סנדוויץ 

אדום, פורמייקה צבע פוליסנדר 
חום יין. נגיעות שמנת, למיידי, 

עקב מעבר, 1,800 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(052-7601490

 מציאה סלון עור במצב 
חדש חדש, מותג איטלקי, 

2+3, ונגה, 2,500 ש"ח
052-7180224)24-25(_____________________________________________

 סטנדר עץ עומד על 
רגליים איכותי במיוחד מתכוונן 

100 ש"ח במקום 260
_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 כסא מחשב מסתובב 
יוקרתי מאוד נח במיוחד של 
חברת צרעה דמוי עור אפור 

כהה 500 במקום 1,200
_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

תינוקות

תקשורת

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

כללי

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

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

 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

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

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

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע מנטה 

+ סרט + כיסים 25 ש"ח 
_____________________________________________)18-21ש(050-4188702

 למכירה עמודון ספרים 
חום כהה עם 2 מגירות 

וזכוכית 330 ש"ח איכותי 
ביותר מצב מעולה

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה בסיס מיטה זוגית 
+ משענת ראש כמו חדש 

_____________________________________________)24-25ח(270 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה קומודה מראה 
קריסטל + תאורה + שולחן 

עם מגירות חום 230 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר מיוחד 
_____________________________________________)24-25ח(400 ש"ח 054-5656194

 למכירה מדפי פלסטיק 
עבים "כתר" 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(054-5656194

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)24-25ח(210 ש"ח בלבד 054-5656194

 למכירה סלון מעור צבע 
לבן + שזלונג )מצב חדש( 
500 ש"ח 050-5888767 

_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 למכירה שולחן פינת אוכל 
חום + 6 כסאות )לא נפתח( 

300 ש"ח 054-2252171 
_____________________________________________)24-25ח(050-5888767

 כסא משרדי גבוה ומכובד 
_____________________________________________)24-25ח(מעור 500 ש"ח 058-4884455

 ספות יוקרתיות מעור צבע 
_____________________________________________)24-25ח(בז' 500 ש"ח 058-4884455

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 קו ארצי למסירת מוצרים 
בחינם, חייגו כעת

03-6781770)24-24(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל, בחנות ספרים 

פרידמן איצקוביץ ברחוב הרב 
_____________________________________________)24-24(שך 2 

 תכולה של בית עקב 
העברת דירת מיידי, מחירים 
_____________________________________________)24-27ש(זולים, מיידי! 052-4668429
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 מכשיר אליפטיקל לדיווש 
ושמירת כושר במצב כמעט 

_____________________________________________)24-25ח(חדש 350 054-8464540

 תנור אובן קטן מתאים 
לזו"צ נוסה פעם אחת 140 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 055-9220249

 אורגנית עובדת חוץ 
מכפתור ושבר בפלסטיק 200 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 050-4157023

 למכירה מקפיא 4 מדפים 
מצב מצויין 300 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-5656194

 למכירה מכונת תפירה 
)ישנה( ברדר בתוך ארון 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-2252171

 למכירה מקרר סמסונג 
500 ליטר 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 מסך מחשב 21 כולל 
כבל רשת וחשמל 220 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(050-6205446

 בהזדמנות מכשיר אטמור 
חדש לחימום מים )בפ"ת( 

 )5KW( לאמבטיה או למטבח
_____________________________________________)24-25ח(ב- 150 ש"ח 052-2786557

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 450 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-7432035

 מזגן חלון אלקטרה 400 
_____________________________________________)24-25ח(שקלים 052-3595314

 מכונת תפירה 450 
_____________________________________________)24-25ח(שקלים 052-3595314

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
מצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)24-25ח(100 ש"ח 052-3463482

 למכירה כסאות לפינת 
אוכל מרופדות בצבע בז' כל 
כסא 100 שקלים בהזדמנות 

_____________________________________________)25-26ח(050-7832389

 למכירה כורסאות 
למרפסת או לפינת אוכל 

נוחות כל כורסא 100 שקלים 
_____________________________________________)25-26ח(050-7832389

 למכירה מיטת יחיד + 
מזרון אורטופדי 80*190 מטר 

מחיר זול מצב מצויין 260 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 למכירה מיטה זוגית עץ + 
מתכת מצב מצוין 320 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שידה 6 מגרות 
לאורך צבע חום בהיר 260 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-5737813

 מיטת יחיד נפתחת 
לשניים מעץ מלא כולל 2 

מזרונים 2 מגירות אחסון 200 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-6140800

 מנורה יפה לסלון/פינת 
אוכל נברשת מפוארת 300 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-6140800

 נברשת תלויית קיר 
יפייפיה 100 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-6140800

 ספה בודדת בד מוקה 200 
ש"ח אפשרות להובלה ב- 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 050-4135002

 שולחן כתר לילדים 25 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3155415

 כוורת לחדר ילדים צבע 
ירוק תפוח בהיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
לד 350-450 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3155415

 למכירה סלון מעור צבע 
לבן + שזלונג )מצב חדש( 
500 ש"ח 050-5888767 

_____________________________________________)25-26ח(054-2252171

 למכירה שולחן פינת אוכל 
חום 6 כסאות )לא נפתח( 
300 ש"ח 054-2252171 

_____________________________________________)25-26ח(050-5888767

 2 מזרנים אורטופדיים 
זהים ד"ר ברונדי 0.80/1.80 

עובי 20 ס"מ 500 ש"ח לאחד 
_____________________________________________)25-26ח(בבני ברק 052-7641400

 שולחן סלוני מעץ כחדש 
1*2 נפתח ל- 3 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(055-6782581

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר מיוחד 
_____________________________________________)25-26ח(400 ש"ח 054-5656194

 למכירה מדפי פלסטיק 
עבים "כתר" 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(054-5656194

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)25-26ח(210 ש"ח בלבד 054-5656194

 מזנון 3 מטרים, בשילוב 
וטרינות מעץ בוק מלא, צבע 
אגוז, במצב מצוין, כמו חדש, 

מתאים לספרי קודש ודברי נוי. 
מחיר 2,500 ש"ח גמיש טל': 

050-6734292)25-28(_____________________________________________

 בהזדמנות, מרצפות 
גרניט פורצלן, לפאטו, 60*60, 

יפיפיות, ייבוא מספרד, 50 
_____________________________________________)25-28(ש"ח למ"ר 054-2067894

 למכירה מיטה וחצי, 
כחדשה + ארגז מצעים, 

_____________________________________________)25-26ל(במחיר מציאה 052-9553526

 למכירה ספפה קומותיים, 
נפתחת, ב- 1,200 ש"ח, 

פחות משנה בשימוש )במקום 
054-4739433 )2,500

_____________________________________________)25-26ל(052-8672008

 שולחן מעץ מלא יוקרתי 
אורך 106 רוחב 2 מטר רק 

_____________________________________________)25-26ח(ב- 300 054-8452231

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות כ"א 

500 ש"ח כדאי לראות
_____________________________________________)25-26ח(03-6199806

 למכירה שולחן סלון נפתח 
_____________________________________________)25-26ח(ל- 2 400 ש"ח 050-7757420

 כסאות פלסטיק 2 ב- 40 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן סלוני נמוך 
160/50 מפורמייקה כחדש 

250 ש"ח 054-8401717 
_____________________________________________)25-26ח(054-8401818 בני ברק

 למכירה ארונות מטבח 
גבוה 2 מטר 3 דלתות צבע 
חום בהיר 410 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 למכירה פינת אוכל 
מתכת זכוכית מחוסמת גבוה 
נפתח ל- 2.40 מטר 330 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

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

_____________________________________________)25-26ח(מלא 052-5737813

 למכירה מיטה וחצי, כחד 
למכירה כסאות ישיבה 80 
ש"ח לכסא עם ריפוד + עץ 

_____________________________________________)25-26ח(מלא 052-5737813

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)24-25ח(050-3337530 אבנר

 ספריה עמוד אחד במצב 
מצויין 200 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(054-4895874

 למכירה ארונות מטבח 
גבוהה 2 מטר 3 דלתות צבע 

חום בהיר 410 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל מתכת 
זכוכית מחוסמת גבוה 330 
ש"ח נפתח ל- 2.40 מטר 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

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

_____________________________________________)24-25ח(מלא 052-5737813

 שולחן מרובע )140*140( 
+ 8 כסאות )ללא ריפוד( צבע 

וונגה 500 ש"ח נייד:
_____________________________________________)24-25ח(050-6990740

 למכירה מיטת ילדים 
נפתחת למיטה נוספת 

)סה"כ 2 מיטות( + מגירות 
+ מזרונים 500 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)24-25ח(050-6990740

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מסיבי מעץ 
טבעי 70*140 )בני ברק( 175 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן לסלון 75*72*150 
)ניתן להארכה בעוד 100 

ס"מ( )בני ברק( 450 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)25-26ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

 עגלה לתינוק ברייטקס 
טיולון ושכיבה מיטת אמבטיה 
משוכללת כחדשה 499 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(טל': 050-4171008

 למכירה טיולון GB צבע 
שחור + גגון 260 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 משאבת חלב ידנית 
חברת "טומי טופ" ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בלבד! 050-4135002 באלעד

 משאבת חלב חשמלית 
חברת "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
140 ש"ח 050-4135002 

_____________________________________________)25-26ח(באלעד

 מזרון למיטת מעבר/
למיטת תינוק 25 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3155415

 מגן לעריסה/למיטת תינוק 
_____________________________________________)25-26ח(25 ש"ח 053-3155415

 עגלת תינוק מימה 
קסרי אמבטיה פלוס טיולון 

משומשת 199 ש"ח באחיסמך 
_____________________________________________)25-26ח(058-3263264

 עגלת מוצי אמבטיה 
וטיולון במצב חדש תיק ונילון 
_____________________________________________)25-26ח(גשם 500 עוזרי 052-7626044

 למכירה לול עץ מתקפל 
120 ש"ח + מיטת תינוק 230 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-5656194

 עגלת בוגבו פרוג שמורה 
חום כהה + שמנת 250 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-4138086

 עגלת בוגבו פרוג שמורה 
גינס כתום 250 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(050-4138086

 גגון לעגלת בוגבו קמיליון 
בצבע שמנת 80 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(050-4138086

 עריסת פלסטיק + מזרן 
_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח 050-4138086

 מיטת תינוק שמנת 
שמורה בשילוב חלונות 

דקורטיבי + מזרן 300 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(050-4138086

 למכירה נוקיה 3100 
מקורי )לא כשר( 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-7084860

 נוקיה 208 מצב מעולה + 
בטריה 150 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3121020

 למכירה נוקיה 6600 
סליידר )לא כשר( 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-7084860

 ,A50 טלפון סמסונג 
במצב חדש, כולל אחריות, 

בצבע שחור, 850 ש"ח, כולל 
מגן זכוכית ומגן לטלפון, חדש, 

_____________________________________________)25-28ל(הקודם זוכה! 054-5508500

 חולצת tommy, מידה 
14-16, צבעונית, חדשה, רק 
_____________________________________________)25-26ל(80 ש"ח. נייד 054-8422432

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)25-26ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בירושלים 054-8415306

 מזוודות אופנים כיסאות 
לרכב יד שנייה כל פריט 80 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7625772

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)25-26ח(בערב

 שו"ע מאורות חדש וטור 
א-ל המקורות 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)25-26ח(02-6513270 055-6797098

 חוברות זרקור מרוה לצמא 
תור הזהב 1 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(02-6513270 055-6797098

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 למכירה אקווריום עם כל 
האביזרים גדול מאוד 350 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(טל': 058-3208736 בני ברק

 שמלות לחתונה להשכרה 
צבע סגול בהיר 36/38 ב"ב 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 03-6195087

 למכירה מזוודה שחורה 
גדולה טובה 80 ש"ח בלבד + 
_____________________________________________)25-26ח(פקס 90 ש"ח 052-5737813

 למכירה אוגרים סיבירים 
ללא כלוב ב- 25 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)25-26ח(פלא': 054-8402226

 אוגרים סיבירים + כלוב 
+ אוכל + נסורת + גלגל ועוד 

250 ש"ח בבני ברק פלא': 
_____________________________________________)25-26ח(054-8402226

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)25-26ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(058-3233170

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(054-8490548

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

_____________________________________________)25-26ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002 

 ספרי צדיקים חדשים, 
15 ב- 75, 9 ב- 50, 6 ב- 40 

_____________________________________________)25-26ח(050-4135002

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 90 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(053-3155415

 גלגלים לאופניים קידמי 14 
אינץ 18 אינץ אחורי 10 שקל 

_____________________________________________)25-26ח(054-3177932

 צמיג 700 10 שקל 20 
אינץ קידמי נשלף 20 שקל 

_____________________________________________)25-26ח(054-3177932

 24 קידמי או אחורי 
20 שקל אחורי פלוס צמיג 

ופנימית 40 שקל
_____________________________________________)25-26ח(054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי נשלף 
עם שמיניות וצמיג 20 שקל 

_____________________________________________)25-26ח(054-3177932

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)25-26ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה כלובים של תוכים 
ואוגרים ב- 100 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)25-26ח(054-8407883

 למכירה 2 שמלות ערב 
_____________________________________________)25-26ח(כ"א 100 ש"ח 054-8407882

intex למכירה בריכה 
3 וחצי מטר על 2 מטר 

בהזדמנות 500 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(054-4739433 052-8672008

 3 ציפיות לפוך חדש 70 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3155415

 משחק הרכבה לילדים 
דומה לקליקס 60 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3155415

 כיסוי לספות 1+2 60 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3155415

 עגלת ילקוט לבית הספר 
_____________________________________________)25-26ח(25 ש"ח 053-3155415

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 אופניים 26 במצב מצוין 
21 הילוכים 300 שקל

_____________________________________________)25-26ח(03-6184184

 אקווריום ברוחב מטר + 
משאבה צריך תיקון 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(ב"ב 054-8412976

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובדת גוזלים לבנים 400 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(ב"ב 054-8412976

 מטרנה עדה חרדית 40 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח ב"ב 050-4107696

 תוכונים חצי אנגלי 
האכלת יד לשעבר עובדים 

אחד 80 ש"ח 2 ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(ב"ב 054-8412976

 גגון לרכב מרובע 
מאלומיניום חדש בקופסא 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר )לא 
חשמלי( ב"ב 200 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3121020

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)24-25ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

 בימבה ג'וק חדש )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 30 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(60 ש"ח 054-7216671

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 שעון אורלוגין סלוני מנגן 
כל שעה מצוין 150 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(052-7600336 בב"ב

 ספרי ילדים וקומיקסים 
במצב מעולה עד 20 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 שעון שבת 10 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 קרש גיהוץ כתר 50 
_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 צינור 20 מטר כמעט חדש 
_____________________________________________)24-25ח(65 052-7673545

 מפת שולחן לבנה עם 
_____________________________________________)24-25ח(קריסטלים 50 052-7673545



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ו’ בתמוז-ז’ בתמוז תשפ”א   16/06-17/06/2021

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

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 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

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

_____________________________________________)20-31ש(052-7623142

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

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

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

 דרושות סייעות לגיל 
+2.5 למשרה חלקית, 

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

_____________________________________________)22-25ש(054-8450745

 לחנות מזון מהיר 
בב"ב, עובד חרוץ ומסור 

למשמרת בוקר/ערב 
052-6607070)25-28(_____________________________________________

התפנה מקום אצל 
משפחה חמה בבני ברק
מקבלת נשים 

מבוגרות 
)סיעודיות(
נסיון רב 

והמלצות רבות
03-6774319

073-7366818

 דרוש עובד למחסן 
בב"ב, משרה מלאה, 

5 ימים בשבוע, תנאים 
_____________________________________________)21-24ש(טובים 052-6364614
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 מזל          וברכה

 לקבוצת בוגרים במעון 
קטן דרושה מטפלת 

מסורה, אווירה ביתית, 
_____________________________________________)22-24ש(שכר גבוה 054-5841018

 לחברה בתחום הפיננסים, 
מתאמי פגישות לחצי משרה, 
תנאים טובים, סביבה חרדית, 
riki@tlp-ins.co.il -22-25ש(קו"ח למייל(_____________________________________________

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)25-26ל(או בבתים 055-5527391

 נהג חלוקה לעבודה 
קבועה בב"ב, משרה 

מלאה, 5 ימים בשבוע, 
תנאים טובים

_____________________________________________)21-24ש(052-6364614

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית 03-6714809 
להתקשר מ- 10:00-15:00 

_____________________________________________)22-25(בלבד

 תופרת עם ניסיון רב 
לתיקונים, בין 20 ל- 30 שקל, 
כמות גדולה, אפשרות מבית 
_____________________________________________)23-26(הלקוח טלפון 052-7634263

 התפנה עורך ספרים תורני 
_____________________________________________)23-26(לכל התחומים 054-8590879

 דרושה מטפלת למעון 
יום במרכז בני ברק

052-7119894
054-4842065)23-26(_____________________________________________

 ליבואן מוצרי חשמל 
קטנים, דרוש עובד 

להכנת הזמנות, משרה 
מלאה טלפון -
_____________________________________________)23-26ש(03-9221475

 דרוש מחלק לשכונה 
בצפון ת"א, עבודת לילה 
00:30-3:30, רכב חובה 

_____________________________________________)23-26ש(052-6473633

 מעונות פיצקאלאך 
מתארגנת לשנה"ל, דרושה 
גננת לחצי משרה, סייעות 

ומחנכות /חלקיות / מלאה 
_____________________________________________)23-26ש(050-7884864

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית 03-6714809 
להתקשר מ- 10:00-15:00 

_____________________________________________)22-25(בלבד

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד כשכיר/לפי שעה
_____________________________________________)24-25ח(050-6651365

 למעון יום לילדים 
ברחובות, מטפלות 
אחראיות, חרוצות 

ומסורות, תנאים טובים. 
_____________________________________________)24-25(גלית: 054-4969228

 לאיחוד הצלה בב"ב 
דרושות עובדות לבוקר, 

35 ש"ח + בונוסים 
למתאימות, לפרטים 

03-6001411)24-27(_____________________________________________

 עובד חרוץ להתקנות 
מיזוג אויר מאזור המרכז, רקע 

טכני חובה, תנאים טובים 
_____________________________________________)24-27ל(058-7348517

 דרוש מנהל/ת צוות 
למוקד מכירות, עם נסיון, 

הנעה לעמידה ליעדים 
וחניכת נציגים, -8:30
17:30, א'-ה', במרכז 

jobs@kidumplus.co.il :24-25ש(קו"ח(_____________________________________________

 נציגים למכירה 
טלפונית לחברת הייטק 
מב"ב, נסיון חובה, שכר 
גבוה, משרת אם, מוקד 

jobs@ -נפרד קו"ח ל
kidumplus.co.il)24-25ש(_____________________________________________

 דרושה מזכירה 
לבורסה רמת גן, בין 

השעות 9:00-17:00 - 
שכר נאה מאד

_____________________________________________)24-27ש(054-3434379 - מור

 למעון דתי בת"א 
דרושות מטפלות + 

טבחית לארוחת בוקר, 
לשנה"ל תשפ"ב

_____________________________________________)24-25ש(052-8750036

 דרוש/ה פקיד/ה בארגון 
ערכים בב"ב, לעבודה בשעות 
09:00-17:00, ידע במחשבים- 
חובה! קו"ח יש לשלוח לפקס 

03-614-7118)24-25(_____________________________________________

 אם בית לבית אבות 
לעצמאים בבני ברק, 

נסיון בניהול ומתן שרות 
לקוחות יתרון, קו"ח 

ganeymargoa@neto.net.il)22-26(_____________________________________________

 למעון איכותי בצפון 
ת"א, דרושות: מטפלת 
תינוקות וסייעת למגוון 

משרות מלאות/חלקיות 
_____________________________________________)22-25ש(חגית - 054-7708715

 ליוסי מעליות במרכז 
חשמלאי/הנדסאי, רקע 

מכני, רשיון נהיגה, 
הכשרה במקום

_____________________________________________)21-24ש(03-6160186

עו"ס/י˙ מ˘ר‰ 37
מ˘ר‰ מל‡‰, נכונו˙ לעבו„‰

‚ם ב˘עו˙ ‡חר ‰ˆ‰ריים.

‡י˘ ˙חזו˜‰ מ˘ר‰ 70
חˆי מ˘ר‰ ניי„ו˙ חוב‰.

רכז ˙עסו˜‰ מ˘ר‰ 90
מ˘ר‰ מל‡‰. ˜˘ר עם מעסי˜ים,

ליווי מועס˜ים. 

לעלי ˘יח בבני בר˜
„רו˘ים:

˜ו"ח למייל:
cv.labor1@gmail.com

נ‡ לˆיין מס' מ˘ר‰.

תחום האוטיזם מדבר אלייך???

בעלת גישה לחינוך מיוחד???

⋅ פסיכולוגיות 
⋅ מנתחות התנהגות
⋅ מרפאות בעיסוק,
⋅ פיזיותרפיסטיות 
⋅ מטפלות רגשיות

וכן סייעות עם גישה לחינוך מיוחד 
בעלת תעודה בתחום.

מקומך 
איתנו!!!!!

לגני תקשורת בפתח תקוה דרושות:

לפרטים וקורות חיים:
chanih@mshahar.org.il :חני

052-7121367

עבודה בצוות רב מקצועי כולל: 
⋅ ישיבות

⋅ הדרכות פרטניות וסקטוריאליות 
⋅ ימי השתלמות

⋅ תנאים מצוינים למתאימות

 טבחית לבית אבות 
לעצמאים בבני ברק, 
סביבת עבודה נעימה 
_____________________________________________)22-25(ורגועה 050-4112425

 דרוש עובד לחנות פלאפל, 
בין השעות 18:30-22:00, 
_____________________________________________)24-27ל(בב"ב, חרוץ 054-8099198

 דרושות סייעות לגיל 
+2.5, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 

צוות חרדי, שכר נאה 
_____________________________________________)25-28ש(054-8507450

 למעון חרדי בפ"ת, 
מטפלת חמה ומסורה, 

לתינוקיה, תנאים טובים! 
_____________________________________________)25-26ל(053-5459071

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)25-28(_____________________________________________

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

בחשבשבת, מיכפל, וורד. 
ml2460@partner.net.il)25-28ל(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב, עובד נקיון, 
למשרה מלאה, לפרטים, 

_____________________________________________)25-26ל(בבוקר בלבד 052-7621621

 לגן בת"א סייעת גן חובה 
_____________________________________________)25-26(לעבודה קבועה 054-8413917

 עובדות/ים לנקיון 
משרדים, שעות גמישות, 

בב"ב, רשל"צ, ר"ג, 
_____________________________________________)25-26ל(נתניה 052-6000977

 דרושה מדריכת תעסוקה 
לבית אבות בפ"ת, ל- -16:30

18:30, 3-5 בשבוע, קו"ח 
לפקס: 03-912-8411 למייל: 
 ilanaktz22@gmail.com

לטל': 03-9128400 ולהשאיר 
_____________________________________________)25-28(פרטים

 למכבסה בב"ב עודב כללי 
_____________________________________________)25-26ש(למשרה מלאה 050-8460282

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)25-26ח(052-3595314

 למכירה מזוודה לפאה 
צבע כחול כהה 120 ש"ח 

באיזור פתח תקווה
_____________________________________________)24-25ח(054-4945469

 למכירה 1 ק"ג תערובת 
מטבעות חו"ל 50 ש"ח בבני 

_____________________________________________)24-25ח(ברק 055-5572527

 מזוודות אופנים כיסאות 
לרכב יד שנייה כל פריט 80 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח טלפון: 052-7625772

 למכירה אקווריום חדש 
כולל דגים וציוד ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(פלאפון: 052-7671580

 קופסאות מטרנה חדשות 
חלבי ללא שלבים ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3186686

 מגלשה ליטל טיקס 
ביתית כחדשה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3186686

 מחצלת קני במבוק מטר 
על מטר ועשרה ב- 45 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(חדשה 053-3186686

 חצובות תנור קינג 
כחדשות ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(053-3186686

 למכירה כיור מטבח 
איכותי מידות קטנות כחדש 

_____________________________________________)24-25ח(מחיר 500 ש"ח 050-8557339

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 כמה ערכות ליצירת 
קשתות מפרחים לילדות 7 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 053-3187276

 אופני ילדים 18 צבע כחול 
_____________________________________________)24-25ח(140 ש"ח 054-5385013

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

_____________________________________________)24-25ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

 סיר בישול איטי חדש 90 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 053-3155415

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
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גב
ם ו

שי
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ה 

דע
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ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 אשת חיל על קלף 
)מהסופר( + מסגרת מפוארת 

כתב נאה במיוחד 380 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(054-8430025

 שעון אורלוגין סלוני מנגן 
כל שעה מצוין 150 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-7600336 בב"ב

 כלוב לתוכים 90*40*40 + 
מתקני אוכל ושתיה וחישוקים 

_____________________________________________)23-24ח(120 ש"ח 052-7170406

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 מגזן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)23-24ח(052-7396092

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)23-24ח(שקלים 052-7396092

 חולצה ומכנסיים קצרים 
נעימים וחגיגיים מידה 8-9 70 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח ב"ב 050-3143334

 למכירה אופני הרים 
)הילוכים( לילדים מגיל 7-15 

280 ש"ח פרטים בטלפון 
_____________________________________________)23-24ח(054-2819921

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)23-24ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)23-24ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)23-24ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)23-24ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)23-24ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' חדש )בני 
_____________________________________________)23-24ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)23-24ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)23-24ח(054-7216671

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

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)23-24ח(054-7216671

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

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)23-24ח(200 ש"ח 054-7216671

 למכירה אופניים 150 ש"ח 
בלבד מצב טוב + אופני ילדים 

_____________________________________________)23-24ח(90 ש"ח 052-5737813

 סיר בישול איטי ב- 100 
ש"ח בלבד חדש באריזה בב"ב 

_____________________________________________)23-24ח(050-4158480

 אופנים לילד ב- 25 ש"ח 
בלבד דרוש תיקון

_____________________________________________)23-24ח(050-4158480

 למכירה מזרון חדש צבע 
לבן 180 ש"ח נייד:

_____________________________________________)23-24ח(050-6990740

 למכירה כרטיס "אורח 
חיים" מוטען עם 150 ש"ח 
במחיר של 130 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)23-24ח(050-6990740
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