
דירות 
למכירה

ג’ באלול -ד’ אלול  תשפ”א
11/08-12/08/2021  

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 

ומעליה 2 יח', מניבות 
7,000 ש"ח לחודש 
+ אופציה להרחבה, 

משופץ, 3,400,000 תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)21-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 ברחוב חברון 4 
חדרים משופצים + יח"ד 

משופצת, המושכרת 
2,800 ש"ח, קומה ב', 

עורפית, 2,150,000 ש"ח 
גמיש תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות איזור 
דונולו לקראת תוספת 

בניה בטאבו משותף, 4 
חדרים, 75 מ"ר, חדשה, 

חזית, סוכה, קומה ג', 
1,350,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
 054-6506501

03-5797756)30-30(_____________________________________________

 באהרון דב המבוקש, 3 
חדרים משופצים, קומה 

א', חזית, 1,530,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
 03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בעזרא נדבורנה 3.5 
חדרים, 80 מ"ר, קומה 
4 + מעלית, שמורה, 

1,790,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 ברחוב מימון בקרבת 
בית כנסת הגדול, דירה 3 
חדרים, מסודרים, קומה 

א', חזית, 1,520,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

 ברמת אלחנן 6 חדרים, 
130 מ"ר, קומה 4 עם 

מעלית ומעליה 3 יחידות 
שמניבות 9,500 ש"ח, 
משופצות, 4,000,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 למכירה דירות חדשות 
_____________________________________________)31-34ל(מקבלן, לפרטים: 03-5742738

 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(_____________________________________________

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)31-40(תיווך צור 03-6701920

 בנויפלד 4 חדרים, 
קומה ראשונה, יחידת 

הורים מושקעת, מרפסת 
סוכה 18 מטר, מרפסת 

שמש 22 מטר, אפשרות 
להוספת חד', משופצת 
_____________________________________________)31-34ל(כחדשה 052-9530951

 באימרי חיים, 163 
מ"ר, קומה א', 3 כ"א + 
אישורי שכנים לחלוקה, 
זקוקה לשיפוץ, מציאה, 
2,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)31-31(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בבלעדיות דירת 3 חדרים, 
קומה 1, 80 מ"ר, רחוב מירון, 

1,750,000 ש"ח
050-2321046 אופק מאיר 

_____________________________________________)31-34(נכסים

דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

+ 2 חדרים + 1 חדר, 
קומה ב', 2,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

אשקלון

4-4.5 חדרים

 שכונה ה', עליה, 75 מטר, 
מחולקת ל- 2, תשואה 7%, 
מחיר מציאה 685,000 ש"ח 

עדן לוי 052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)33-33(אלפסי 054-4813717

 שכונה ה', יציאת 
אירופה, קומה א', 75 מטר, 
מחיר 685,000 ש"ח, מעולה 

לחלוקה עדן לוי 052-9690902 
_____________________________________________)33-33(שמעון אלפסי 054-4813717

 שכונה י"א, ציזליג, קומה 
ג', 92 מטר, מעולה לחלוקה, 
מחיר מציאה 695,000 ש"ח 

עדן לוי 052-6960902 שמעון 
_____________________________________________)33-33(אלפסי 054-4813717

 שכונה ו', רחבת יותם, 
קומה 3 מתוך 4, 75 מטר, 

מעולה לחלוקה, מחיר 
699,000 ש"ח עדן לוי 

052-9690902 שמעון אלפסי 
054-4813717)33-33(_____________________________________________

 מבצע יואב, 72 מטר, 
קומה ג' מתוך ד', דיל שלא 
יחזור, 625,000 ש"ח בלבד 

עדן לוי 052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)33-33(אלפסי 054-4810902

 מבצע נחשון, קומה א', 
משופצת מהיסוד, מושכרת 

2,800, מחיר מציאה 750,000 
ש"ח עדן לוי 052-9690902 
_____________________________________________)33-33(שמעון אלפסי 054-4813717

 שכונה ג', שערבי, קומה 
א', מעולה לחלוקה, 78 מטר, 
מחיר מציאה 680,000 ש"ח 

עדן לוי 052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)33-33(אלפסי 054-4813717

 שכונה י"א, דירת 4 
חדרים, קומה ג' מתוך ד', 84 
מטר, מעולה לחלוקה, מחיר 

מציאה עדן לוי 052-9690902 
_____________________________________________)33-33(שמעון אלפסי 054-4813717

יחידות דיור 
 שכונה ה', רחוב גמל, 

קומה 3, 2 יחידות דיור, 
מושכרות ב- 1,850 ברוטו 
כל אחת, כ- 3,200 ש"ח 

נקי, תשואה של 5.5 אחוז, 
מחיר שיווק 690,000 עדן לוי 
052-9690902 שמעון אלפסי 

054-4813717)33-33(_____________________________________________

 לל"ת, מחולקת ל- 2, 
משופצות, מרוהטות, 

ממוזגות, הכנסה חודשית 
_____________________________________________)33-36ל(גבוהה 053-3134479

באר שבע 

קוטגים
 הרב פרנק, שכונה 

ו' החדשה, קוטג' 6 חד', 
מגרש כ- 400 מטר, בנוי 

כ- 190 מטר, בקריה החרדית 
ממול בית כנסת "משכן 

שמעון", פרויקט של י. איליה, 
פרויקט של 4 שנים, מחיר 
שיווק 2,600,000 עדן לוי 

052-9690902 שמעון אלפסי 
054-4813717)33-33(_____________________________________________

 בגניחובסקי דופלקס 
גג כ- 130 מ"ר, 5.5 חד', 

סוכה, מעלית + אפשרות 
תוספת בניה בבלעדיות 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)33-33(_____________________________________________

 ברחוב אביעד דופלקס 
גג 110 מ"ר בנוי + אישורים 

לבניה עוד 100 מ"ר בבלעדיות 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)33-33(_____________________________________________

 בסוקולוב 3.5 חד' + 
2 מרפסות, קרקע, סוכה 

בבלעדיות "מאגדים-נדל"ן" 
_____________________________________________)33-33(משה דסקל 050-5926021

 ברחוב הגליל בגמר בניה, 
דירות 3-4 חד' אחרונות, 

החל מ- 1,400,000 ש"ח 
"תיווך פנטהאוז 360" טל': 

03-7153035)33-35(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות מיוחדות, 4 חדרים 
2,190,000 ***5 חדרים החל 
מ- 2,400,000 054-8449423 

B.D.A 33-33(תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 90 מטר, 
4 ח', משופצת, 2,000,000 

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

B.D.A 33-33(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 33-33(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה 3 
חדרים, 1,600,000 גמיש, 4 

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

B.D.A 33-33(תיווך(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 90 
מ"ר, מחולקת 60/30, 
ק"ב אחרונה, 3 כ"א, 

1,750,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

 בשניים כ- 110 
מ"ר, קרקע מוגבהת, 

מ.חלקית, 2 טאבוים!!! 
אופציה, 2,390,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בעלי הכהן 
65 מ"ר, מחולקת ל- 2 
יחידות דיור, משופצות 

ברמה גבוהה, מרוהטות, 
ק"ג, מושכרות בכ- 7,000 

ש"ח )מתאימה גם 
להשקעה(, 1,525,000 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

 בהרב קוק, 30 מ"ר, 
משופצת, ב- 700,000 ש"ח, 
כניסה נפרדת, אפשר לקחת 

משכנתא 03-8007000
052-3344721)33-33(_____________________________________________

 בהרב קוק, 150 מ"ר, 3 
כ"א, ק"ב ואחרונה + אופציה, 

3,000,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)33-33(_____________________________________________

 בכהנמן-הר סיני, פנטהאוז 
יוקרתי 5 חד', 172 מ"ר, 

מרפסת, חזית, 3,100,000 
ש"ח תיווך ישוב הארץ

052-3344721 03-8007000)33-33(_____________________________________________

 בלעדי! באזור אלישע 
פנטהאוס 200 מ"ר + בגג 

מרפסת ענקית וחדר, מחולק 
ל- 3 דירות, הכל חדש, חזית, 

ק"ד + מעלית, 3,850,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב שך 
פנטהאוס 6 חד' + מרפסת, 

130 מ"ר, ק"ד + מעלית 
בתכנון, משופצת כחדשה, נוף 
פתוח, 2,500,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)33-33(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי בר"ע )קרוב 
לטרפון(, דירת גג, ק"ג, 

חזית, מחולקת, שמורה, 
3.5 חדרים, 85 מ"ר 

)ניתנת לחלוקה( + 2 
חדרים ומרפסת, 70 מ"ר, 

משופצת בגג )מדרגות 
חיצוניות( + מחסן, 

כ.מיידית, 2,500,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

 בשיכון ג' דירת גן 6 
חד', חדשה, חצר + יחידה, 
4,000,000 ש"ח תיווך ישוב 

הארץ 052-3344721
03-8007000)33-33(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

 בברוט למשקיעים!! 
דופלקס 100 מ"ר, 

ואופציות, מושכרת ב- 
7,000 ש"ח, 2,050,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

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

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

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 באזור עזרא דופלקס 
360 מ"ר, ק"ג, מעלית בבניה, 
חזית, חניה, ניתן לחלוקה ל- 4 

יחידות, 3,850,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

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

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

2,890,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

 בבן פתחיה 5 חד', 
ק"ק, 2 כניסות, סוכה גדולה, 
2,000,000 ש"ח תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000
052-3344721)33-33(_____________________________________________

 חדשה בשוק!! 
ברוזובסקי 5 חד', ק"א, 

מעלית, 140 מ"ר, סוכה 
גדולה, חניה, 2,870,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות בפרל 6 חד', 
140 מ"ר, משופצת ברמה 

גבוהה, קומה 1 + יחידה 30 
מטר, 3 כיווני אוויר, 3,000,000 

)גמיש( "פנחס נכסים"
055-6789653)33-33(_____________________________________________

 ברמת אהרון, למכירה, 
דירת 5.5 חדרים, 130 
מ"ר, קומה 1, מעלית 

וחניה, משופצת, 
מושכרת ל- 5 שנים, 
במחיר מציאה! חמד 
_____________________________________________)33-33(נדל"ן 050-6452128

 בלעדי באברבנאל 
)קרוב להצבי(, ענקית, 
130 מ"ר, 5 חדרים + 

מ.שמש, מושקעת ברמה 
גבוהה, חזית + 3 יחידות 

דיור בגג, מושקעות 
ומרוהטות, מושכרות 

ב- 8,000 ש"ח, מיידי, 
3,400,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות

054-4290600)33-33(_____________________________________________

 למכירה בגולומב 2 
דירת 5 חדרים, 115 
מטר, עם מרפסת, 

מטבח משודרג, במחיר 
2,890,000 תווך רבקה 

_____________________________________________)33-33(נקב 053-9244430

 בטרומפלדור 4 חד', 
110 מ"ר, ק"ב, יחיד בקומה, 
1,780,000 ש"ח גמיש תיווך 

ישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)33-33(_____________________________________________

 בשחר העיר, לקראת 
אכלוס, 4 חד' בלעדי תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)33-33(_____________________________________________

 בלעדי כ- 80 מטר, באזור 
הרב קוק + גג רעפים, קומה 

ב', חזית, 1,800,000 תיווך 
_____________________________________________)33-33(אלטרנטיב 054-5500263

 בבר אילן שיכון ה', 4 
חד', קומה ב', 100 מ' 
+ היתר בניה בתוקף 

ל- 100 מ' נוספים, לל"ת 
054-6240338)33-36(_____________________________________________

 בביאליק 4 חד', 
משודרגת, בבניין חדש + 
מחסן ו- 2 חניות, מיידי, 

ב- 1,730,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)33-33(נכסים 050-4177750

 בראשונים בבניין 
חדש 4 חד', משודרגת, 
1,720,000, בדובק 3.5 

חד', בבניין חדש ומפואר 
עם נוף מרהיב! ב- 

1,750,000 להב נכסים 
050-4177750)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות בהשומר באיזור 
חבקוק, 4 חד' משופצת, 105 

מטר + סוכה + יחידת דיור 
40 מטר, קומה א', 2,890,000 

גמיש "פנחס נכסים"
055-6789653)33-33(_____________________________________________

 מציאה!!! בבלעדיות 
בשלמה בן יוסף 4 חד', קומה 

ראשונה, חזית, לא משופץ, 
1,550,000 גמיש "פנחס 

_____________________________________________)33-33(נכסים" 055-6789653

 בשיכון ה' 4 חד', 120 
מטר עם יחידה, קומה 

ראשונה, או חלוקה כרצון 
הקונה, טאבו משותף, 

1,650,000 גמיש "פנחס 
_____________________________________________)33-33(נכסים" 055-6789653

 בר"ע 4 חד', 83 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד!!! 1,630,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)33-33(_____________________________________________

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

מהיסוד, מרפסת סוכה, 
1,670,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בפלמ"ח 4 חד', 90 
מ"ר, ק"א, מפוארת!!! 

רק 1,680,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 4 
חד', 90 מ"ר, מחולק ל- 3 

חד' + חדר מושכר ב- 1,300 
ש"ח, ניתן לחבר בקלות, ק"א 

+ מעלית, חזית, משופצת 
מהיסוד, 2,050,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור הראשונים 
4 חד', 90 מ"ר, ק"ד + מעלית 
+ מחסן 17 מ"ר, נוף פתוח + 
יחידה בק"א 40 מ"ר )מושכרת 
ב- 3,500(, 2,450,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 4.5 
חד', 110 מ"ר, ק"ג, משופצת, 
א. בגג, חזית, מיקום מעולה, 

2,100,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)33-33(_____________________________________________

 בצירלזון 2 דירות 
אחרונות! לקראת אכלוס, 3 
חד', 1,550,000 ש"ח תיווך 

ישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)33-33(_____________________________________________

 לחטוף במימון!! 3 
חד', ק"א, משופצת, 65 

מ"ר, אופציה לסוכה, 
מ.כהן-נכסים

052-7684074)33-33(_____________________________________________

 בדנגור 3 חד', 70 מטר, 
קומה 2, אופציה גדולה, שכנים 
בנו, 1,470,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)33-33(נכסים" 055-6789653

 באברבנאל 3.5 חד', 
כ- 85 מ"ר, ק"ג, מעלית, 

3 כ"א, ח.בטאבו, 
1,650,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

 בלעדי! באזור העיריה 3.5 
חד', 78 מ"ר, ק"ג + אופציה 

בצד ובגג, חזית, משופצת, 
1,650,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

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

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

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' 
ענקית, כ- 80 מ"ר, ק"א, 
מצב מצויין, 1,500,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בהרב שך/
הירדן, 3 חדרים, 70 מ"ר, 

שמורה + אופ' לבניה 
)רצפה מוכנה(, 70 מ"ר 

נוספים, ניתנת לחלוקה, 
ק"ב, חזית, מיידי, 

1,850,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)33-33(_____________________________________________

 בהרב אשי 3 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ק מוגבהת 

+ 15 מ"ר מרפסת 
+ אופציה ענקית 

להרחבה!!! 1,800,000 
ש"ח, מציאה!! תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

03-5797756)32-32(_____________________________________________
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עסקים

 בבלוי להשכרה/
למכירה, לקליניקה/

עסק/אולם 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

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

ביקוש 
דירות

 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(_____________________________________________

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

ממוזגים + גקוזי'
_____________________________________________)27-38ש(050-6901390

■ 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 

_____________________________________________)20-43ש(מבודד 052-3833809

 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(_____________________________________________

מבנים

 באיזור הרב שך 
סירקין, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, לא יח"ד, 

ק"א, במצב טוב, פינוי 
31.7.21, 3,050 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501
03-5797756)26-26(_____________________________________________

מחסנים

 בקתות רות- מתחם 
נופש עד 13 איש + 

בריכה גדולה, גינה יפה, 
נוף פסטורלי ליערי מירון 

_____________________________________________)27-34ש(052-2344447

בר יוחאי

גליל עליון

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

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

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

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

 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

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

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

 "פינה קסומה בגליל"- 
חדש! מתחם וילה + 

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

טבריה

 להשכרה דירות בטבריה, 
יפות חדשות וממוזגות

_____________________________________________)31-34ל(050-5263031 מאיר

 להשכרה בר"ע חנות 
תכשיטים ושעונים, כ- 20 

מ"ר, שכירות 3,000 
ש"ח, מוניטין + כל הציוד 
הנלווה )כספות, אזעקות, 

ריהוט(, 250,000 ש"ח, 
פרנסה בשפע, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)29-29(_____________________________________________

חנויות

 ברחוב הר סיני קרוב 
לכהנמן, 6 חדרים גדולים, 

מתאימים לפנימיה 
לבחורי ישיבה, קומה 2, 
מתפנה לאחר ט' באב, 

6,000 ש"ח תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

050-5308742
03-5797756)29-29(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

מרווחות ומפוארות, 5 דק' 
הליכה מהטיילת והכנרת, א. 

לחדר אוכל 050-8818678 
_____________________________________________)29-28/22ש(050-8885275

דירות 
להשכרה

בני ברק

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברחוב יהושוע 4 
חדרים ענקיים!! חזית, 
מסודרת, קומה ג' ללא 
מעלית, מיידי, 4,800 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)29-29(_____________________________________________

+5 חדרים

 יח"ד 2 חדרים, בנורוק, 
קומה ב', שמורה וממוזגת, 

אפשרות לריהוט, 2,100 ש"ח 
_____________________________________________)30-33ל(052-7656856

 מציאה! במימון, מפוארת, 
מרוהטת, ממוזגת, ק"כ, 

2,500 ש"ח 03-6141177 
_____________________________________________)30-33ל(050-4111826

 עמדות עבודה במשרד 
מפואר )משותף(, אופציה 

לפגישות בחדר נפרד, ברח' 
_____________________________________________)30-33ל(סוקולוב 052-7158998

 מוכר חזן?
קישוטים / סכך?ארבעת המינים / סוכות

בעל תוקע?

 פרסמו 
ותתפרנסו
הלוח המוכר למגזר החרדי

מחשבים | נדל"ן | רפואה משלימה | דרושים | קורסים

03-6162228

 במגדלי המלכים! שבת 
נחמו מחמישי עד ראשון - 

1,400 ש"ח, 5 דק' למדרחוב 
+ מרפסת נוף, עד 4 ילדים 

_____________________________________________)30-41ש(054-6511250/350

 2.5 חד', משופץ, ממוזג, 
חזית לכנרת, 5 דק' לטיילת, 

מרוהט + מעלית, עד 6 
_____________________________________________)30-33ש(נפשות 050-6241690

פתח תקווה

 בשבטי ישראל 3.5 
חדרים, קומה ב', חזית + 

סוכה + מעלית, חניה, פינוי 
_____________________________________________)31-34ל(באמצע אלול 054-8117238

 3 חדרים, במנחם בגין, 
3 כיוונים, קומה 1, צמוד 

לתחבורה, מיקום שקט
_____________________________________________)31-34ל(053-3105432 050-6828941

 דירת קרקע ברח' רבי 
עקיבא ליד גן ורשא, מרוהטת, 
כניסה מידית, עם חצר קטנה, 
_____________________________________________)31-34ל(כמעט 2 חדרים 050-4168985

 להשכרה בלבד, קרית 
הרצוג, מגרש מעל דונם, 

לאחסון או למבנה או 
לכל מטרה, לטווח ארוך, 
לאחסון או למבנה תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23
 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 2 חדרים, יפה ומטופחת 
+ מרפסת גדולה + נוף לים, 

קומת קרקע, באזור חרדי, 
_____________________________________________)27-34ל(קרוב לכנרת 052-8355839

ירושלים
 בפרויקט "רמות-360", 

דירות 3-4-5 )אפשרות 
לטווח ארוך במיוחד(, 

איכלוס 1/9/21, לל"ת 
02-6595500)31-34(_____________________________________________

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)32-33ח(תיווך 054-7432035

 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

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

 למכירה ברחוב אנה פרנק, 
בניין עם 4 דירות, דירה בקומה, 
דירה ענקית, כ- 200 מ"ר בנוי, 
יש סוכה, מעלית וחניה יהודה 

_____________________________________________)32-35(הס 050-3003455

 בלעדי באהרון דב 
המבוקש, דירת 4 חדרים, 

קומה א', חזית, מעלית 
וחניה, כניסה מיידית, 

5,400 ש"ח גמיש תיווך 
ש. מאירוביץ

054-6506501
 03-5797756)32-32(_____________________________________________

 להשכרה בשיכון ה', דירה 
חדשה, 4 חדרים, מוארת, 

מיידית, מעלית לפרטים:
_____________________________________________)32-33ל(050-2666690

 בבן זכאי באיזור 
בלז, דירת 2.5 חדרים, 

60 מ"ר, לא יח"ד 
ק"ק מוגבהת, חזית, 

משופצת, כניסה מידית, 
3,400 ש"ח תיווך ש. 

מאירוביץ 054-6506501 
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 במוהליבר, ליחיד/ה, חדר 
וחצי, קרקע, מרוהטת, 2,000 

_____________________________________________)32-35ל(058-7744502

 בבעל שם טוב יחידה 
יפיפיה + מרפסת מקורה, 
3 כ"א, ממוזגת, מרוהטת 
קומפלט, מחיר מציאה!! 
2,500 ש"ח כולל הכל!!! 

_____________________________________________)32-35ש(054-8435119/7

 חנות משופצת 
מהיסוד, באזור איצקוביץ, 

50 מ"ר כולל שירותים 
צמודים, 10,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-6194217)32-32(_____________________________________________

אור הגנוז
 דירה משפחתית, 7 

מיטות, נקיה, ממוזגת + חצר 
יפה + טרמפולינה, פרטיות 

_____________________________________________)32-33ל(052-7655081

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

_____________________________________________)33-34ח(מתיווך( 052-3595314

 דרושה דירה/יחידת דיור 
להשכרה מחודש חשוון לזוג 

_____________________________________________)33-34ח(צעיר בבני ברק 054-7938941

 בעוזיאל, קומה מינוס 1 + 
מעלית, משופצת, ממוזגת + 

סוכה, 3,200 ש"ח
052-7671305)33-33(_____________________________________________

 להשכרה בהראשונים ב"ב 
תחילת ר' עקיבא, מחסן 13 

מ"ר, בחניה, גישה נוחה לרכב, 
850 ש"ח )אופציה לגלריה( 

052-7671305)33-33(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 באהרונסון 2.5 חד', 

קרקע, משופצת, פוטנציאלית 
להרחבה בבלעדיות 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)33-33(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בהנשיא החדש 4 חד', 
קו"2, מרווחת + מעלית + 
מ.שמש + חניה בבלעדיות 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)33-33(_____________________________________________

גבעת שמואל
וילות ובתים

 בית פרטי 7 חד', 170 
מ"ר + חצר 70 מ"ר בבלעדיות 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)33-33(_____________________________________________

 במתחם אוסם 4 
חדרים, 110 מ"ר, קומה 

א', חזית, משופצת, 
אפשרות להרחבה לעוד 

חצי חדר, 2,600,000 
ש"ח בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ 03-5797756 
054-6506501)27-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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, 1,550,000 ש"ח 

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

 בלעדי 2.5 ח' באזור 
חינקין, 65 מטר + 40 מטר 
היתר בנייה בגג, 1,680,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)33-33(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' באזור מימון, 
65 מטר, קומה ב', 1,500,000 

גמיש תיווך אלטרנטיב
054-5500263)33-33(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 2 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ג אחרונה, 

אופציה, 1,299,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בירושלים/
חברון 2.5 חדרים, כ- 75 

מ"ר + מעטפת בנויה 
40 מ"ר, ניתנת לחלוקה, 
ק"א, עורפית, כ.מיידית, 
1,620,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)33-33(_____________________________________________

 בלעדי! ביהושוע 2.5 חד', 
60 מ"ר, ק"א, חזית, מסודרת 

+ אופציה ממשית לחדר נוסף 
20 מ"ר כולל עמודים ורצפה, 

1,550,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)33-33(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

טבריה
פנטהאוזים ודירות גן

 בבלעדיות, בסמיכות 
לפרויקט נוף כינרת פוריה 
קרליץ, דירת גן, משופצת, 
כניסה פרטית, 100 מ"ר + 
גינה 40 מ"ר + מחסן 15 

מ"ר + נוף לכינרת + פינתית 
+ אופציה להרחבה, בנין 

מתחרד, רק 945,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(052-7166160 ידידיה

3-3.5 חדרים
 בשזר המבוקש 3 חד', 

קומה ב', מסודרת, בנין 
מתחרד, רק 580,000 ש"ח 

_____________________________________________)33-33(052-7166160 ידידיה

ירושלים

4-4.5 חדרים

 באלפנדרי-זכרון משה, 
6 חד', 125 מ"ר + מרפסת 

סוכה + גג צמוד, בלעדי 
_____________________________________________)33-33(לצימוקי 02-5638221

 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)33-33(_____________________________________________

 רמות ב': 4 חד' )71 
מ"ר נטו( + ת.ב.ע גדולה 

כולל תוספת גינה, ק"א, נוף, 
במקום המבוקש! 1,950,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)33-33(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", ביום 
שישי הבא 20/8/21 יתקיים 
בית פתוח, יום ללא עמלת 
תיווך, בדגל ראובן 42 )כפר 
גנים א'(, בין השעות -10:00
12:30, דירת 5 חד', קומה 
1, מעלית, חניה עידן אלבז 

050-9695498)33-33(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 במינץ, ק"ג, 65 מ"ר, 

מסודרת, מושכרת ב- 3,400 
ש"ח, בהליכי תכנון תמ"א 

מתקדמים, 1,220,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(050-6610501 סתיו

 בברנדה, ק"ב, בבניין 
בהליכי פינוי בינוי מתקדמים, 

דירת 3 חד' כרגע, 1,650,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח 050-6610501 סתיו

צפת

 בהרצל המבוקש, דירת 
4 חד', משופצת, כ- 95 מ"ר, 
בבניין מבוקש ומטופח, קרוב 

לכל, עם נוף עוצר נשימה, 
מעולה להשקעה, צפי שכירות 

כ- 3,800 ש"ח, כולל מחסן, 
935,000 ש"ח תיווך שניר 

_____________________________________________)33-33(נכסים 052-2888181

 בלעדי 4 ח' ברחוב הרצל 
+ חניה + מעלית, בניין חדש, 

קומה ב', חזית, 4,600 ש"ח 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)33-33(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' ברחוב הרב 
שך סירקין, קומה ג', חזית 

+ מעלית, 5,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(אלטרנטיב 054-5500263

 בורכוב 4 חד', כ- 90 
מ"ר, משופצת, קומת 
כניסה + חניה, 4,500 

נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בהתנאים 
כ- 4 חדרים + מ.שמש, 

שמורה ומטופחת, חזית, 
ק"ג + מעלית, מיידית + 

חניה, 4,600 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)33-33(_____________________________________________

 להשכרה דירת 3 
חדרים, משופצת, ברמז, 

60 מטר + 30 חצר, 
במחיר מציאה 4,100 

תווך רבקה נקב
053-9244430)33-33(_____________________________________________

 להשכרה במרים 
הנביאה 3 חדרים, כ- 70 

מטר, מרווחת ומשופצת, 
עם מרפסת, במחיר 

מציאה 3,700 תווך רבקה 
_____________________________________________)33-33(נקב 053-9244430

 להשכרה במרים 
הנביאה, 3 חדרים, 

משופצת, כ- 60 מטר, 
במחיר מציאה של 3,600 

תווך רבקה נקב
053-9244430)33-33(_____________________________________________

 בלעדי! ברחוב חברון 3 
חד' + מרפסות גדולות, 72 
מ"ר, ק"ק מוגבהת + סוכה, 

מצב מעולה, חזית, 4,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בנורדאו, 
להשכרה 3 חד', קומה 1, 
3 כיווני אוויר, בניין חדש 
מהנילון, 4,200 "פנחס 
_____________________________________________)33-33(נכסים" 055-6789653

 בבנימין אברהם 3 חד', 
60 מ"ר, ק"ב, מפוארת, 

4,000 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 ברמב"ם 3 חד', סוכה 
גדולה, מזגנים, מוארת, 

בנין מטופח
_____________________________________________)33-36ש(054-3971098

 באהרון דב 2.5 
חדרים, 70 מ"ר, שמורה 

ומטופחת, ק"ג )ללא 
מעלית(, חזית, מוארת + 
חניה מקורה, כ.מיידית, 
3,500 ש"ח )ללא תיווך( 

054-4290600)33-33(_____________________________________________

 להשכרה דירת 2 
חדרים בבארי, כ- 35 

מטר, קומה 3, משופצת 
ויפה, במחיר מציאה 

2,400 תווך רבקה נקב 
053-9244430)33-33(_____________________________________________

 להשכרה דירת 2 
חדרים בשדרות הנציב, 
כ- 35 מטר, משופצת, 

מרוהטת קומפלט, במחיר 
מציאה 2,550 תווך רבקה 

_____________________________________________)33-33(נקב 053-9244430

יחידות דיור

 מציאה, לזוג/בודד, 
בכהנמן, יפיפיה ומושלמת, 

1,800 ש"ח, ק"ה + מעלית 
_____________________________________________)33-36ש(052-7659811

 ברב שך יח"ד 2 
חד', ק"א, כ- 40 מ"ר, 

משופצת, מרוהטת 
קומפלט, 3,000 ש"ח 

נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 רמות ב': קוטג' 9 חד' 
גדולים )205 מ"ר(, כולל משרד 
+ גינה 70 מ"ר, פינתי, 10,000 

ש"ח לחודש תיווך הכוכבים: 
02-5713375)33-33(_____________________________________________

קוטגים

 בר"ע-ירושלים, חנות 120 
מ"ר, ק"א, חזית גדולה תיווך 

ישוב הארץ 052-3344721 
03-8007000)33-33(_____________________________________________

 שוכר או משכיר חנות 
או משרד? עם הלווי שלנו 

תרוויח יותר תיווך דורון 
054-4980159)33-33(_____________________________________________

אולמות
 רמות ב': דירת אולם 

פתוח )105 מ"ר נטו(, ללא 
מדרגות, 3 כיוונים, לכל שימוש 
או למגורים, 2,050,000 ש"ח! 

_____________________________________________)33-33(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 חנות, מציאה, מוכנה, 
לגינג, 20 מטר, רבי עקיבא 

ז'בוטינסקי תיווך דורון
054-4980159)33-33(_____________________________________________

 100 מ"ר בעזרא השומר, 
מינוס אחד, לכניסה מיידית 

_____________________________________________)33-33(תיווך דורון 054-4980159

לפרסום
03-6162228

מגרשים
 בית פרטי, באזור הרב 

קוק מגרש 430 מ"ר בנוי, 140 
מ"ר בקרקע + מרתף ומקלט, 

6,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)33-33(_____________________________________________

 משרדים 183/200, בנין 
חדש, הכנה ע"י הבעלים, 
במחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)33-33(_____________________________________________

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/2022ש(053-3226630
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מחשבים
 מחשב נייד I5 מחודש, 

שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

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

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 

_____________________________________________)33-03/2022ש(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,
_____________________________________________)28-28/22ש(המלצות בשפע, 052-5487975

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 

_____________________________________________)29-02/2022ש(חינם 052-2514960

 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

מוצרים 
ושירותים

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, 
_____________________________________________)34-31/2022ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

השכרת רכב
אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

 שבת בצפת, לזוגות 
צעירים, יח' קרקע, צמוד 

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 8 חד', ממוזגת + בריכה 
+ חצר גדולה + טרמפולינה 

ונדנדה, בית כנסת קרוב
053-2827371)26-52(_____________________________________________

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

אפשרות בבית הלקוח
_____________________________________________)26-25/22ש(054-2821847

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/22ש(מומלץ מאד! 052-7623725

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

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

 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

 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, לבחורים 
ומשפחות, עד 10 מיטות, 

מבצע! בין הזמנים- לשבוע 
עד 7 אנשים 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-37ש(052-7623725

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 "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
_____________________________________________)28-28/22ש(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

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

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

צפת

קצרין

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

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

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה, המון 

דשא, פינות ישיבה ומרפסת 
גדולה 054-5726412

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

 "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

4.5-4 חדרים
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אפימדיום המקורי

שלום בית

052-8868876

דבש 

גמחים
 גמ"ח של מוצרי קישוטים 

לשבע ברכות בר מצוות 
ובריתות וכו' לפרטים
_____________________________________________)33-33(054-8449588 מירי

 נמצא נגן עם שירים 
מזרחיים בעיקר לפני כשלוש 

_____________________________________________)31-34ח(שנים 054-8487091

 נמצא נגן מלא בחומרים 
של גננת לפני כשלוש שנים 

_____________________________________________)31-34ח(054-8487091

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/22ש(054-5989347 04-6987450

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

לפרסום
03-6162228

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

מדהים + חצר + בריכה + 
_____________________________________________)31-42ש(גקוזי' 052-4595914

 יהודי דתי זקן מעונין 
בתרומה של ציצית ותפילין 

_____________________________________________)32-33ח(052-5520439

 למסירה סירים ומחבתות 
חברות טובות במצב טוב 

_____________________________________________)33-34ח(052-7773526

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)32-33ח()בפתח תקוה( 052-2786557

 דרוש טלפון נוקיה 208 
לאברך למסירה או במחיר 
_____________________________________________)32-33ח(סימלי ב"ב 054-8412976

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

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

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/2022ש(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-52/21ש(054-8042119 04-6989119

 בכנען, 2 יחידות נופש, 
לזוגות/משפחות, מאובזרות, 

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/2022ש(058-5188846

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)20-43ש(050-6333765

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

מושב תרום

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

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

כפר שמאי
 בוסתן לבל - 3 

צימרים, מתחם 4 דונם, 
בריכה + גקוזי' ספא 

ענק, למשפחות וזוגות, 
מחירים נוחים
_____________________________________________)28-39ש(054-4385580

 מזל- ארוח כפרי- וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

+ בריכה, למשפחות, גזור 
_____________________________________________)32-33ש(ושמור!! 052-8013000

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)19-35ש(052-4604609

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

 בעתיקה! צימר מאובזר 
ויפיפה, לזוג וילד, גישה 

נוחה, ליד קרליבאך ומרכזי 
_____________________________________________)32-35ש(קניות 052-7153475

מכוניות

קנית רכבים
 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

 נמצאה עגלת תינוק לפני 
כחודש בפרדס כץ רחוב בגין 

_____________________________________________)33-34ח(058-3298533

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

_____________________________________________)33-34ח(050-4141737

 נמצאו שקיות בגדים ליד גן 
וורשה שרהלה וצילדרן פלייס 

_____________________________________________)33-34ח(052-4747667

 נמצא כרטיס למצלמה 
)16 גיגה( ביום ב' י' אב בקו 

71 לרמות בירושלים
_____________________________________________)33-34ח(052-7618093

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)33-34ח(סימלי 052-3595314

 למשפחת אברך מבית 
שמש דרוש תנור בילדאין 

_____________________________________________)33-34ח(בתרומה 054-8596616

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

"אצל בתיה"

03-5792841
רח' ירושלים 52, בני ברק ע"י העיריה

הכל עד 50 ₪
אלפי פריטים רק 10 ₪

מהתינוק 
ועד 

הסבתא

 מיקסר לסאונד 8 ערוצים 
ואפקטים ובלוטוס וכניסה 

למחשב חדש 500 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)33-34ח(052-7667577

 נגן Q3 חדש באריזה + 
קבלה + מגן + אוזניות + 
_____________________________________________)33-34ח(מטען 419 053-3135838

 למכירה מגבר רציני 1500 
וואט ב- 500 ש"ח טל':

_____________________________________________)33-34ח(052-6245531

 מחשב נייד מעולה כשר 
)ללא אינטרנט( ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(טל': 052-6245531

 למכירה זוג רמקולים 
מחברת סמסונג חדשים 
באריזה 500 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)33-34ח(תקוה 050-9340317

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-3558949

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)33-34ח(שקלים 052-7396092

 מחשב נייד מצוין לצפייה 
וכתיבה מתאים לאברכים 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3346080

 מסך דק מצוין רק 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3346080

 מכונת תפירה חשמלית 
brother דרוש תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 בפתח 
_____________________________________________)33-34ח(תקוה

 2 מזגני חלון גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)33-34ח(050-6651365

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב מזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בפתח תקוה 052-2786557

 מכשיר בייבי ליס- 
מסלסל שיער ומוברש, 

מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)33-36(_____________________________________________

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

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

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

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)20-43ש(לנופש מושלם! 050-6285999

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

יבניאל

 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
_____________________________________________)25-35ל(055-6641465

 אחוזת החלומות - 2 
יחידות נופש ברמה גבוהה, 
עד 15 איש, בריכה גדולה, 
חצר + סנוקר ומתקני גן 

_____________________________________________)27-38ש(053-3340350

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

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

ירושלים והסביבה

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

שינה + יח' הורים
_____________________________________________)30-33ש(02-5382304 053-7173048

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-31/2022ש(050-6217759 02-5361771

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 

בשכונת "נוף מירון", קרוב 
לעתיקה 052-2607031 )גם 

_____________________________________________)33-32/22ש(וואצאפ(

 צימר מקסים + בריכה 
גדולה ומפנקת, חצר 
פסטורלי וטרמפולינה 

058-3223320)33-34(_____________________________________________

 דרושה יחידה פנימית 2.5 
כוח של מזגן חלון אלקטרה 

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)33-34ח(או ישנה 052-3595314

 דרושות אופניים איכותיות 
בזול לאברך לנסיעה לכולל 

_____________________________________________)33-34ח(077-5013014 בני ברק

 מחפש אופנים למבוגרים 
גודל 26 ומעלה תקינים או 

_____________________________________________)33-34ח(תקולים 050-5343924

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)33-34ח(ומפרשים 054-7432035

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)33-34ח(052-3595314

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)33-34ח(בתחום 052-7396092

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)33-34ח(ילדים 050-6651365

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידס קיסר בקלנועית 

_____________________________________________)33-34ח(יחיד או לקנות 053-4190416

 למשפחת אברך דרוש 
ארון 5 דלתות במחיר סימלי/

_____________________________________________)33-34ח(תרומה 053-3155532

 למשפחת אברך דרוש 
שולחן גדול לשבת במחיר 

_____________________________________________)33-34ח(סימלי/תרומה 053-3155532

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

_____________________________________________)33-34ח(אלקטרה 052-3595314

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 תנור חימום 3 ספירלות 
מצב מעולה 40 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7623377 

 מאוורר עמוד בלו סטאר 
ביתי מהירות כפולה כחדש 

_____________________________________________)33-34ח(180 ש"ח 052-7623377

 שואב אבק טורבו חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 למכירה מקרר בינוני 
מתאים ליחידה מצב מצוין 

450 ש"ח בלבד ב"ב
_____________________________________________)33-34ח(052-7669361

 מסך מחשב 21 אינץ כמו 
_____________________________________________)33-34ח(חדש 150 ש"ח 050-6205446

 מחשב נייד אסוס 10.1 
שמור וינדוס 7 עם אופיס 

2010 + תיק ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

 מסור חשמלי ללחם חדש 
מולינקס פועל מצוין 40 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(טל': 050-2897977

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 טיונר של tunar צריך 
מגבר קולט תחנות מצוין 

מכווני שעונים לקליטה 
לעוצמת קליטה ישן ונדיר 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח טל': 050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)33-34ח(כחדש טל': 050-2897977

 מקצף חשמלי מופעל 
סוללות לחלב בקפה הפוך 

חדש 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)33-34ח(050-2897977

 בלונים לסודה סטרים גדול 
מלא 70 ש"ח ריק 20 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-2786557 בפתח תקוה

 ברה"ע למכירה 
מ.תספורת גרמנית מאובזר 

מקצועית ב- 230 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
ג'אנקי דגם 2100 עם מיישר 

פאות ב- 90 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(050-6850138

 בלון גז קטן 100 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-2595044 אלי

 מדיח כלים מעולה 200 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-2595044

 כיריים גז עם תא אפייה 
200 ש"ח פתח תקוה

_____________________________________________)33-34ח(052-2595044

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים וכו 420 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מייבש כביסה 8 ק"ג )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 פלטה חשמלית תוצרת 
gold line )בני ברק( 120 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)33-34ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomerg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)33-34ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(300 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 מגהץ אדים )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח 054-7216671

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 055-6651237

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)33-34ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים' 
פלטות אלומיניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)33-34ח(050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-2897977

 בלון של סודה סטרים 130 
ליטר גז 50 ש"ח )ריק מגז( 

_____________________________________________)33-34ח(טל': 050-2897977

 מכשיר סודה עם בלון גז 
ענק מלא בגז לסודה + בקבוק 

לסודה ב- 190 ש"ח במצב 
מעולה בצבע שחור טל': 

_____________________________________________)33-34ח(050-2897977

 מסך מחשב 19 ניו ויזין 
פועל מצוין עם כבל לחשמל 

וכבל למחשב 100 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(מציאה! טל': 050-2897977

 מאוורר ענק מעולה 
עוצמתי ושקט 100W לבן 
3 מהירויות קרוע ומסתובב 

מציאה 90 ש"ח טל':
_____________________________________________)33-34ח(050-2897977

 פקס אלחוטי HP מ- 
2012 מעולה כחדש + מצגת 

להסגרת הצילום ושליחת 
פקסים + צבע שחור מקורי 

_____________________________________________)33-34ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7116399

 למכירה מכונת תספורת 
remington חדשה בקופסא 

_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח 052-7116399

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 500 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-7432035
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ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
ספה 3 מושבים, עור איטלקי, 

_____________________________________________)33-34ל(חדישים 052-4227714

תינוקות

כללי

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע מנטה 

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

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

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

 תכולה של בית עקב 
העברת דירת מיידי, מחירים 
_____________________________________________)24-27ש(זולים, מיידי! 052-4668429
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 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 

_____________________________________________)29-32(טל': 050-6734292

 למסירה שולחן מחשב 
+ מסך - 80 ש"ח הכל.

_____________________________________________)28-30ש(054-8527470

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל אפשר להשאיל 

בחנקין 3 דירה 6
_____________________________________________)28-29ח(054-8422105

 סטנד לשתי גיטרות חדש 
באריזה 110 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7667577

 חדר ילדים 2 מיטות 
נפתח ל- 3 מיטות ארון 

לאחסון ומדפים כחדש 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח למיטה 054-2239905

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מיטה מתרוממת + ארגז 
מצעים ראש + מזרון עץ לבן 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-5923058

 נברשות וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מנורה עם זרוע 40 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(גמיש 054-4273857

 כיסאות משרד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מנורות 24V ב- 3 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מעמד אמבטייה לתינוק 
כמו חדש! ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7773526

 כסא לרכב סלקל מתנדנד 
ידית נשיאה וגגון 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים 054-8430281

 למכירה כסא רכב + 
סלקל 95 ש"ח בלבד

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 למכירה בבני ברק ספריית 
קודש יוקרתיות, מעוצבת על 

ידי נגר, וונגה, נקנתה ב- 6,000 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7773526

 למכירה ספת סלון 3 
מושבים, יוקרתית, עם ריקליינר 
נפתח ועם שלונזג, נוחה מאד, 
צבע ברונזה, נקנתה ב- 8,500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7773526

 למכירה כחדש! אמבטיית 
תינוקות עם מעמד החתלה, 
נוחה ובטיחותית, רק ב- 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7773526

 נברשות 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

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

ס"מ( )בני ברק( 450 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 ארונית נעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח 054-7216671

 ספת סלון יוקרתי ונוח 
צבע ברונזה עם ריקליינר 

_____________________________________________)33-34ח(ושלונזג 052-7773526

 ספריית קודש יוקרתית 
צבע וואלה עם וטרינה לכלי 

_____________________________________________)33-34ח(כסף 052-7773526

 עמודון ויטרינה זכוכית לבן 
עם תאורה יפהיפה! 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7101352

 2 מיטות וחצי 500 ש"ח 
120*190 מצב טוב

_____________________________________________)32-33ח(050-2497444

 ספריה מעץ מלא מדפים 
+ מגירות רוחב 120 מנגר 

אפשרות לשולחן תואם 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-2239905

 למכירה שולחן סלון במצב 
_____________________________________________)32-33ח(טוב 100 ש"ח 052-5520439

 למכירה סלון 2+3 כולל 
ריקליירים צבע חום מצב מצויין 

_____________________________________________)32-33ח(500 כל ספה 052-5737813

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)32-33ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-3337530

 ספריה במצב מצוין! 
למטה ארונות למעלה מדפים 

עם דלת זכוכית 2.4*2 מ' 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-4129179

 ספת נוער רחבה נפתחת 
במצב ט"מ 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(053-3386813

 אוהל חגור 300 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3386813

 שולחן וכוורת מצב חדש 
לבן 1.2 אורך 350 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7626044

 מיטות מועלם חדר שינה 
_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 050-4131038

 כוננית ספרים לחדר ילדים 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-4131038

 למכירה כוורת חזקה 
מדפים עבים צבע חום בהיר 

6 תאים 190 ש"ח בלבד כולל 
_____________________________________________)32-33ח(הובלה 052-5737813

 למכירה שולחן אוכל 
מתכת עם זכוכית עבה מידות 

1.20 על 90 נפתח ל- 2.40 
450 ש"ח כולל הובלה

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 למכירה 4 כסאות אוכל 
70 ש"ח כ"א כולל הובלה 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מציאה! שולחן מרובע 
לא נפתח 140*140 עץ מלא 
צבע חום כהה 500 ש"ח + 8 
כסאות ללא ריפוד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(כל כסא נייד: 054-8580581

 מציאה! ספריה/כוננית 
מדפים 200 ש"ח נייד:

_____________________________________________)32-33ח(054-8580581

 למכירה ספה 2+3 צבע 
חום עור אמיתי 500 כל אחת 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 למכירה מיטת יחיד + 
מזרון אורטופדי 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מזנון מגירות עם 
דלתות ומגירות 240 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-5737813

 כוורת 3 תאים האמצעי 
עם דלת 250 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות עם 
2 מזרונים 500 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)32-33ח(03-6199806

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(280 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 כיסאות לבית ולחצר 15 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 ארונית מעץ עם זכוכית 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 054-4273857

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

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

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

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

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

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

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 מקדחה חשמלית 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 נגן Q3 חדש באריזה + 
קבלה + מגן ספר + אוזניות 
_____________________________________________)32-33ח(+ מטען 419 053-3135838

 מחשב נייד אסוס 10.1 
אינץ מעבד atom ווינדוס 7 + 

אופיס 500 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-7154435

 ixus 185 מצלמת קנון 
+ מטען ב- 350 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7154435

 מכשיר אטמור חדש 
לחימום מים לחיסכון )בפ"ת( 
 SKW לאמבטיה או למטבח

_____________________________________________)32-33ח(ב- 150 ש"ח 052-2786557

 נפה חשמלית במצב 
טוב 80 ש"ח בלבד בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(054-8430281

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 054-7216671

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(גמיש 054-4273857

 מגהץ קיטור מצוין 100 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(גמיש 054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי כחדש 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים אטמור 100 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מטען חדש לסוללות 
פלאפון/בטריות נטענות 

GP2700 ב- 60 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-7154435

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 פלטה חשמלית תוצרת 
gold line )בני ברק( 120 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 054-7216671

 רדיאטור 12 צלעות חדש 
70 שקל י"ם פלא':

_____________________________________________)32-33ח(050-4111401

 מסחטה ידנית של תפוזים 
רימון 150 שקל י"ם

_____________________________________________)32-33ח(050-6229424 

 גנט לאמבטיה 80/80 
_____________________________________________)32-33ח(חדש 100 שקל 050-4111401

 סטנד לשתי גיטרות חדש 
באריזה 110 ש"ח יהודה

_____________________________________________)33-34ח(052-7667577

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

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

ס"מ( )בני ברק( 400 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 ארונית לנעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 שולחן + 8 כסאות, מנגר, 
2.5 מ', נפתח ל- 3.5 מ', 
_____________________________________________)33-34ל(מהקצוות 054-4933781

 מנורת תקרה + מנורת 
רצפה מיוחד מאד בצורת 

פרחים 300 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-8449894

 ארון 3 דלתות במצב מצוין 
_____________________________________________)33-34ח(ב- 500 ש"ח 052-7619852

 עקב מעבר דירה מגוון 
רהיטים במצב מצוין עד 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7619852

 מציאה! שולחן מרובע 
לא נפתח )140*140( עץ 

מלא חום כהה 500 ש"ח + 8 
כסאות ללא ריפוד 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(כל כסא 054-8580581

 מציאה! ספריה/כוננית 
מדפים 200 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-8580581

 מיטה חשמלית מעץ עם 
הגבהת ראש ורגליים בשלט 

נמוכה חזקה וקלה 450 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-3132330 דביר

 למכירה סלון עור צבע 
שמנת שזלונג 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(054-2252171 אלעד

 למכירה כורסת ריקליינר 
שחורה עור 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)33-34ח(054-2252171 אלעד

 למכירה שולחן חום + 5 
כסאות לא נפתח 1*2 300 
ש"ח בלבד 054-2252171 

_____________________________________________)33-34ח(אלעד

 למכירה עמודון ספרים 
דלתות זכוכית חום בהיר 280 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה מיטת יחיד + 
מזרון אורטופדי 180 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מזנון מגירות עם 
דלתות ומגירות 240 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 052-5737813

 מיטת נוער נפתח 500 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 כיסוי לספה בודד מושב 
אחד צבע שחור 40 ש"ח חדש 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)33-34ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-3337530

 חדר ילדים 2 מיטות 
נפתח ל- 3 מיטות ארון 
לאחסון ומדפים כחדש 

בהזדמנות 500 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-2239905

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות עם 
2 מזרונים כ"א 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6199806 

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר חזק 
במיוחד 400 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 למכירה עמודון ספרים 
מהודר 2 דלתות זכוכית 200 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה מדפי פלסטיק 
עבים כתר 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)33-34ח(210 ש"ח בלבד 054-5656194

 למכירה גגון בוגבו 3/5 
תכלת 250 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7116399

 למכירה מזרון לעגלה 
_____________________________________________)33-34ח(לבנים 40 ש"ח 052-7116399

 הזדמנות! מיטת תינוק 
שילב איכותית + מזרון צבע 
שמנת מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8580581 

 עגלת שכיבה אינגלזינה 
)אמבטיה( במצב מעולה 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7531331

 עגלת מוצי אמבטיה 
וטיולון במצב חדש תיק ונילון 
_____________________________________________)33-34ח(גשם 500 עוזרי 052-7626044

 למכירה עגלת טיולון ציקו 
שחורה כולל גג צל 240 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 052-5737813

 בגדי תינוקות לבנים 
ולבנות לגילאי 0-3 חודשים 

מעצבת 50 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(052-4747667

 מציאה! עגלת אמבטיה 
+ טיולון כחדשה! חברת 

מוצי מצב מצוין! 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(050-4176661

 למכירה לול עץ מתקפל 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח 054-5656194

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת טומי טיפ ב- 

_____________________________________________)33-34ח(80 ש"ח 050-4135002

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)33-34ח(130 ש"ח 050-4135002

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)33-34ח(400 ש"ח 054-7216671

 מטרנה בד"צ עדה חרדית 
_____________________________________________)32-33ח(40 ש"ח ב"ב 050-4107696

 מיטת תינוק כחדשה 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח ב"ב 050-4107696

 עגלת תינוק תאומים 
מקלרן 500 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)32-33ח(050-4107696

 עגלת בוגבו פרוג 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח ב"ב 050-4107696

 הזדמנות! מיטת תינוק 
שילב איכותית + מזרון צבע 
שמנת מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(נייד: 054-8580581

 מיטת מעבר 120 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק של angelcare חדש 
באריזה )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 054-7216671

תקשורת
 טלפון נוקיה 3310 מאושר 

מצב טוב 130 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(052-7679123 ב"ב

 טלפון שיאומי מאושר מצב 
טוב 150 ש"ח 052-7679123 

_____________________________________________)33-34ח(ב"ב

 טלפון אלחוטי לבית 
סימנס כחדש 70 ש"ח טל': 

_____________________________________________)33-34ח(050-2897977

 פלאפון BLU ב- 200 
_____________________________________________)33-34ח(קליטה מעולה 053-3137710

 אוזניות i12 בלוטוס 
חדשות היו בשימוש יומיים 80 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-8545937

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 220 ש"ח 054-7216671

 רולר בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן בוגי לים )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח 054-7216671

 למכירה אוגרים זוג ב- 25 
_____________________________________________)33-34ח(054-8515875

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח 054-7216671

 4 סטנדים לרמקולים 
ולמיקרופונים משומשים במצב 
טוב בחצי מחיר 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)33-34ח(054-3132330 דביר

 אופני BMX צבע שחור 
מתאים לגיל 6 עד 9 ב- 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7773526

 שטיח שאגי כמו חדש 
צבע קרם ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7773526

 מבצע!!! למכירה! מבחר 
שמלות כלה! כ- 250 שמלות 
+ 70 שמלות שושבינה + 30 
חליפות חתן + 50 זוגות נעלי 

כלה, סה"כ- 50,000 ש"ח, 
הכסף עובר לצדקה לפרטים 

053-2827371)33-36(_____________________________________________

 מצלמת קנון פוואר שוט 
ELPH 100HS מגה פיקסל 

12 ב- 250 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

 שואב אבק הובר תקין 80 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 400 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה תנור בילט אין 
_____________________________________________)33-34ח(180 ש"ח בלבד 052-5737813

 בלון גז גדול 200 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-2595044 אלי

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 IXUS185 מצלמת קנון 
מצב טוב ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
_____________________________________________)32-33ח()150 ש"ח( 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מיקסר לסאונד 8 ערוצים 
ואפקטים ובלוטוס וכניסה 

למחשב חדש 500 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)32-33ח(052-7667577

 שואב אבק הובר תקין 80 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות 0.58*0.59 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה תנור בילט און 
_____________________________________________)32-33ח(180 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה רדיו דיסק דיגיטלי 
במצב חדש! 250 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-9340317

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים 450

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)32-33ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מקרר נורמנדה 550 ליטר 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח ב"ב 050-4131895

 מקרר גדול אמקור 400 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 נפה חשמלית 50-70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מגהץ כחדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 דיסק חשמלי 150 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מכשירי כושר לבית 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מלחם מקצועי 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 גק' לרכב מקצועי 25 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מפזר חום לבית 
ולאמבטיה 25 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 70 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מקפיא גדול 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(כחדש 054-4273857

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)32-33ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 שואב אבק חדש טורבו 
עם כל החלקים הנלווים )בני 

_____________________________________________)32-33ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)32-33ח(054-7432035

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

450 ש"ח גמיש ב"ב
_____________________________________________)32-33ח(054-8412976

 מזגן אלקטרה לא עילי 
2.5 כ"ס + 5.5 מ' צנרת 400 
ש"ח גמיש מחובר לקיר ב"ב 

_____________________________________________)32-33ח(054-8412976

 מציאה שולחן סלון עם 3 
מגירות מעץ מלא ונגה 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-4514210

 ספה בד מוקה מצב מצוין 
3 מושבים ב- 350 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4135002

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(280 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(450 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(400 ש"ח 054-7216671

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(220 ש"ח 054-7216671

 מיטת מעבר במצב יוצא 
מן הכלל )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(45 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
שחור לבן כריכה קשה 15 ב- 

_____________________________________________)33-34ח(75 ש"ח 050-4135002

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(70 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(70 ש"ח 054-7216671



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ג’ באלול-ד’ באלול תשפ”א   11/08-12/08/2021

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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.

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

_____________________________________________)20-43ש(052-7623142

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

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

 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 
_____________________________________________)32-33ל(או בבתים 055-5527391

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

 למעון חרדי בפ"ת, 
דרושה מטפלת/סייעת, 
למשרה חלקית, תנאים 

_____________________________________________)33-36ל(טובים! 053-5459071

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 דרושה עובדת נקיון, 60 
_____________________________________________)30-33ל(ש"ח לשעה 054-3607420

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

בשעות 14:00-17:00
שכר 40-60 שקלים

דרושות גננות/סייעות
לצהרונים בגני ילדים 

ברמת גן

054-8774994
לפרטים גילה

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

 לנגריה איכותית במישור 
אדומים, דרושים/ות מתקינים/

ות מקצועיים/יות, תנאים 
טובים 054-3181255

dror.nagarot@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 יועץ מס בפ"ת, מנהח"ש 
סוג 3, נסיון בחשבשבת, 

מכפל, וורד
ml2460@partner.net.il)30-33ל(_____________________________________________

 לבית אבות גני 
מרגוע, מדריכת פעילות 
למועדון נשים לפעילות 

מגוונת ויצירתית, לשעות 
15:30-18:00, טל': 

054-8524252 מייל: 
sw8524252@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בבני ברק, ימים 

א'-ה', נסיון בשיווק חובה, 
ידע בהנהלת חשבונות 

יתרון פקס 03-578-1454
shalomed2010@gmail.com)31-34ל(_____________________________________________

 למוסד לנשים בב"ב 
דרושות: עו"ס, מדריכה, 

מנקה 052-7634986 פקס: 
_____________________________________________)31-33ל(03-674-7080

 לסוכנות ביטוח בב"ב 
דרושים נציגי מכירות בתחום 

האלמנטרי 054-4933996 
rikiadi@tlp-ins.co.il)31-34ש(_____________________________________________

 דרושה סיעת חרוצה 
לגילאי 1-3 בהדר גנים 
פתח תקווה, למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאימות
050-5933224)32-35(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8304164

למתנ״ס קריית אונו 

לפרטים, סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

kiryaton@matnasim.org.il :קו"ח למייל

מטפלות/ים וסייעות/ים
שכר 6,600 ₪

דרושות/ים למעונות יום 
"הפרדס" ו- "הפסגה"

053-3109811

תנאים מעולים 
הסעות מירושלים 

למעון בטלזסטון
דרושות מטפלות
לכיתת בוגרים 

ניסיון בתחום חובה

mh9324455@gmail.com

למשרד רו"ח ברמת גן

דרוש/ה
מזכיר/ה בכיר/ה

קו"ח למייל: 

בס"ד

דרושים/ות
נציגי/ות 

שירות ומכירה
קבוצה חרדית

לחברת 
פיננסים גדולה

03-9324455
לפרטים:

קו"ח למייל:
mh9324455@gmail.com

 דרושים/ות עובדות 
לנקיון משרדים ובתי 
ספר, לשעות הערב, 
באזור ב"ב, בתנאים 
_____________________________________________)31-34ל(טובים 03-5494080

 למעון איכותי בצפון 
ת"א דרושות: מטפלת 

תינוקות וסייעת, למגוון 
משרות, מלאות/חלקיות 

_____________________________________________)31-34ש(חגית- 054-7708715

 דרוש עובד חרוץ לעבודה 
קבועה להתקנות מיזוג אויר, 

_____________________________________________)32-35ל(שכר נאה 058-7348517

 לישיבה בת"א דרוש 
עובד נקיון צעיר ונמרץ 

לשעות הבוקר לאה
_____________________________________________)32-33ש(052-5676038

 דרושים עובדי דלפק 
ומטבח חרוצים, גיטלה 

_____________________________________________)32-35(כפר חבד 052-2549947

 לגן ילדים בת"א דרושה 
גננת/סייעת מסורה, למשרה 
מלאה, תנאים מעולים לירז- 

_____________________________________________)32-33ש(054-2266550

 ניקיון משרדים במרכז 
_____________________________________________)33-34ח(וירושלים 052-7154435

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד כשכיר/לפי שעה
_____________________________________________)33-34ח(050-6651365

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)33-34ח(052-3595314

 לארגון תורה וחסד בית 
הלל דרושים מתנדב ומתנדבת 
לעבודה משרדית, טל' בשעות 

הבוקר: 054-3452017 או 
beithillel2@gmail.com :33-33(במייל(_____________________________________________

 מזכירה מאורגנת 
ואחראית לליווי משפחות 

ילדי אומנה, קביעת תורים 
והתנהלות שוטפת, עבודה 

מהבית על בסיס שעתי
052-7605146)33-34(_____________________________________________

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופני ילדים 

וחשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)32-33ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)32-33ח(054-3177932

 גלגל 24 אינץ אחורי חדש 
40 שקל גלגל 16 אינץ אחורי 

_____________________________________________)32-33ח(20 שקל 054-3177932

 קסדה לאופני ילדים )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 20 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 מחברים לאינסטלציה 
_____________________________________________)32-33ח(10-50 ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לגינה 20 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 וסט לבלוני גז 60 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 סט תורה מפורשה תאג' 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח חדש 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 שק שינה חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 בתי תפילין גסה 350 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מזוזות 100 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 תפילין פשוטות בהמה 
_____________________________________________)32-33ח(דקה 150 ש"ח 054-4273857

 מגבעת לנערים כחדשה 
_____________________________________________)32-33ח(50 ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 למכירה פקס 90 ש"ח 
+ מדפסת 80 ש"ח + פקס 
+ סורק 180 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 חדש!!! למכירה מזרון 
ילדים צבע לבן 170 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)32-33ח(054-8580581

 למכירה מכשיר אדים + 
פקס + מדפסת + מזוודה + 
עגלת שוק 90 ש"ח כל פריט 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 למכירה אופניים לילדים 
במצב מצויין לגיל 5 שנים 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח גמיש 050-9340317

 פוך גדול לבחור ישיבה 90 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3155415

 פוך לילד בערך גיל שנתיים 
_____________________________________________)32-33ח(30 ש"ח 053-3155415

 ספר היסטוריה דברי ימי 
בית שני לכיתה ו' 20 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 ספר קריאה אנשים 
מספרים על עצמם מס' 4 25 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3155415

 דיסקים לצפיה שאול 
חיון עופר הלוי כ"א 9 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 ציפיות חדשות לפוך ב- 
70 ש"ח בודד 25

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)32-33ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6199806 בערב

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 אופני BMX במצב 
מצויין, לגיל 6 עד 10, צבע 

שחור, ב- 180 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-7773526

 רולינג בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 שעון קוורץ XUPA חדש 
פועל מצוין 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(כחדש 050-2897977

 עגלת קניות חזקה מרשת 
ברזל נסגרת 40*40 גובה 90 

ס"מ עם 4 גלגלים חזקים 
במצב חדש 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

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

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 054-8415306

 אופנים לילדים קטנים 150 
ש"ח בפתח תקוה

_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

 למכירה אופניים לילד + 
גלגלי עזר וקסדה 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8497425

 למכירה אופניים לילד 
קטן עם מוט וגגון 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8497425

 למכירה שמלה חדשה 
אלגנטית מידה 1 צבע קרם 

_____________________________________________)33-34ח(180 ש"ח 054-8497425

 ציוד לגידול ארנבים מזון 
ומצע איכותיים 150 ש"ח בני 

_____________________________________________)33-34ח(ברק 050-3143334

 שעון קוורץ XUDA חדש 
פועל מצוין 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)33-34ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(כחדש 050-2897977

 סט אוכל חרסינה חדש 
באריזה ל- 12 סועדים 360 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-3266237

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7116399

 חדש!!! למכירה מזרון 
ילדים צבע לבן 170 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8580581

 אוגרים סורים חמודים 15 
ש"ח לאוגר בבני ברק

_____________________________________________)33-34ח(054-8452546

 למכירה תכולת בית כולל 
עגלת שוק קומודה טיולון 

מזוודות שידה מדפסת מפזר 
חום עמודון מסך מחשב פינת 

אוכל מגהץ אדים 90 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 למכירה חלקי חילוף 
למקרר בלומברג מגירות 

ומדפים למקרר ולמקפיא 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח למדף 054-8446075

 רמקול ידני נייד ונטען 
איכותי חדש באריזה מתאים 

במיוחד לקייטנות/למדריך 
טיולים וכו' בחצי מחיר 450 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-3132330 דביר

 מכשיר הקלטה חדש 
באריזה 32GB ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-4111074

 HERO למכירה אופניים 
מידה M גלגל 26 במצב מצוין 

_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 050-4107904

 שמלות של טאצ' אורך 
_____________________________________________)33-34ח(מידי 400 ש"ח 053-3137710

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-8490548

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)33-34ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגה )כדור רגל שולחן לילדים( 

31*59*121 ב- 490 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(050-6850138

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)33-34ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(058-3233170

 מציאה!! גרבים אלסטיות 
חדשות! )ירך( לחץ L2 חברת 

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(050-4176661

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 200 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 100 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 למכירה מכשיר אדים + 
פקס + מדפסת + מזוודה + 
עגלת שוק 90 ש"ח כל פריט 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 שטיח חדש 50*200 ס"מ 
_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח 052-2595044 אלי

 ספר ילדותינו לכיתה ד 15 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 ספר קורות הדורות לכיתה 
_____________________________________________)33-34ח(ח 25 ש"ח 053-3155415

 למכירה 2 שעוני יוקרה 
ספקטרום ופולו חדשים 

באריזה רק 120 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-4514210

 ספר חשב נא מספר 7 18 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 הצופן של ישראל ז.קליון 
_____________________________________________)33-34ח(15 ש"ח 053-3155415

 היסטוריה דברי ימי הבית 
השני כיתה ו 20 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 שמיכה פוך למיטה וחצי 
_____________________________________________)33-34ח(100 ש"ח 053-3155415

 ספרי קריאה לילדים 
שמואל הנביא עובדיה הנביא 

ועוד 8 ש"ח כל אחד
_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם מס' 4 25 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 ספר אירופה 15 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 צמיגים וג'אנט לאופניים 
במידות 20 ראלי ו- 26 קידמי 
_____________________________________________)33-34ח(בלבד 25 ש"ח 050-4168143

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)33-34ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6199806 בערב

 לבר מצוה כובע ברנדולינו 
חדש 300 ש"ח 054-6389446 

_____________________________________________)33-34ח(הזדמנות! הקודם זוכה

 גלגלי עזר לאופנים על 2 
גלגלים 40 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-2786557 בפ"ת

 גלגלים לאופניים קידמי 
14 אינץ 10 שקל וגלגלים 

12 קידמי ואחורי ב- 20 שקל 
_____________________________________________)33-34ח(054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

חשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)33-34ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)33-34ח(054-3177932

 גלגל 14 קידמי 10 שקל 
26 קידמי 30 שקל גלגל 16 

אינץ אחורי 20 שקל
_____________________________________________)33-34ח(054-3177932

 מגפונים צבע לבן מידה 
41 חדש מהקופסא 85 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(055-6764240

 מכשיר תדרים להרזיה 
חדש באריזה 90 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-4111074

 שעון מכני אוטומטי חדש 
_____________________________________________)33-34ח(לגבר 80 ש"ח 053-4111074

 למכירה בגדי נשים חגיגיים 
מ- 20-50 ש"ח פלא':

_____________________________________________)33-34ח(054-2013391

 למכירה נעלים האש 
פאפיס מידה 39 36 37 וכן 

נעלי טבע עונות ליידי קומפורט 
מחיר 60 ש"ח פלא':

_____________________________________________)33-34ח(054-2013391

 כובעי הלן ב- 15 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(פלא': 054-2013391

 שואב אבק גרמני ועוד 
דברים טובים וזולים ב- 80 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח פלא': 054-2013391

 שעון מכני אוטומטי סיטזן 
_____________________________________________)33-34ח(לאשה 40 ש"ח 053-4111074

 ערכת אביזרים לתיקון 
שעונים וטלפונים ניידים 95 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-4111074

 גגון אלגנטי ויפה אוניברסלי 
לרכב כחדש 250 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-4514210

 לגן מעון דתי בפ"ת, סייעת 
מובילה לשנה"ל הבאה, לגילאי 

1.5, שעות 07:30-13:30
_____________________________________________)32-35ל(052-8226582 052-8530061

 דרושים עובדים/ות 
לרשת בתחום המזון, 

תנאים טובים, משמרות 
_____________________________________________)33-36ל(052-7582183

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)33-36(_____________________________________________

 דרושה עוזרת בית 
המתמחה בקיפול כביסה 

וסידור ארונות בגדים ומטבח, 
_____________________________________________)33-36(בבני ברק 052-7605146

 מזכירה/מנהלת מכירות 
למשרד תיווך בבני ברק, קו"ח 

 yshoov@gmail.com :ל
_____________________________________________)33-33(לפקס 03-800-7050

 דרוש סוכן למשרד תיווך 
בבני ברק, קו"ח ל:

yshoov@gmail.com
_____________________________________________)33-33(לפקס 03-800-7050

 לאגודה למען הזקן 
דרושות: מפעילה במוזיקה 

)מנגנת(, מפעילות חוגים 
)אומנות, מחשבים(

office@aguda-zaken.com)33-34(_____________________________________________

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)32-33ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
בגוון ורוד 500 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(054-8415306

 למכירה בירושלים תיק 
קיפלינג מקורי יפה ושמור 60 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 058-3206168
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