
דירות 
למכירה

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

ז’ חשון- ח’ חשון תשפ”ב
13/10/2021-14/10/2021

4-4.5 חדרים

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(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

2,490,000 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בנויפלד 4.5 חדרים 
+ יח' הורים, קומה ב', 

משופצת, יפיפיה + 
מחסן, 2,200,000 ש"ח 

בלעדי תיווך מאירוביץ 
 054-6506501

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

בני ברק

 באזור נויפלד 5 חדרים, 
125 מ"ר, קומה ב' + 

חדר עבודה בקומת 
קרקע, משופצת, 

2,050,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)38-38(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בלעדי ברחוב הרב שך 
קרוב לאיצקוביץ, דירת 

4 חדרים, קומה ג' )ללא 
מעלית(, משופץ, ומעליה 

2 דירות בנות 2 חדרים, 
המושכרות ב- 5,500 

ש"ח, 2,890,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)41-41(_____________________________________________

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)42-45(תיווך צור 03-6701920

 בשיכון ה' דופלקס 5 
חדרים + יחידת הורים + 

יחידת דיור ודוד"ש
050-4150708)42-43(_____________________________________________

 שיכון ה', דירת 115 
מ"ר, ק"ק מוגבהת + 

אפשרות להרחבה של 
50 מ"ר )השכן מלמעלה 

הוציא היתרים( + חצר 
ואפשרות לחלוקה 

עם הסכמת שכנים, 
2,250,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

 דירה באבני נזר, קומה 
נוחה, עם מעלית, 120 

מטר, 4 חדרים + מטבח 
גדול, 3 כיווני אויר

_____________________________________________)42-45ש(052-7153475

 ברחוב מירון 4 
חדרים, 86 מ"ר, קומה 
ג', משופץ, גג בטון + 

היתרי בניה על הגג 
והסכמת שכנים לחלוקה, 

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

054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

 3 חדרים, קומה א' 
+ מעלית, במצב מצוין, 

ברחוב גורדון, חניה בטאבו, 
1,950,000 ש"ח גמיש ללא 

_____________________________________________)42-45ל(תיווך 058-6111888

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות, 3 
חדרים, בטאבו משותף, 
ק"א, חזית, 1,150,000 

ש"ח כל דירה בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

באר שבע
 חדשה בבלעדיות, בשכונה 

י"א, רחוב שיטרית, דירה 
מחולקת ל- 3 יחידות, טיל 

בליסטי, קומה 4/4, מושכרת 
כבר 3 שנים ברציפות לאותם 

שוכרים, 6,400 כולל הכל! 
מחיר שיווק 999,000

054-8413717)43-43(_____________________________________________

 במגדלי הספורט, יצחק 
אבינו 13, 76 מ"ר, 2 נפרדות 

לחלוטין, מאושרות, כולל מונה 
נפרד, משופצת ברמה גבוהה, 
מושכרת סה"כ ב- 3,300 ש"ח 

נטו, מרפסת מקבילה לחדר 
הבניין, מנוהל ע"י קפיטל 

אחזקות, ויש חדר כושר וחדרי 
לימוד, חניה מקורה בטאבו, 

שיווק, 870,000
054-8413717)43-43(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות, ברחוב 
יהודה הלוי 50, דירת 4 חדרים, 
127 מ"ר, קומה 11, מרפסת, 

מעלית, ממ"ד, מושכרת 
3,500 נטו, 965,000, שיווק 

054-8413717)43-43(_____________________________________________

 למכירה, ברגר מול 
האוניברסיטה, דירת 4 חדרים, 

מחולקת ל- 3 יחידות, 
מושכרת 4,200 נטו, אזור פינוי 

בינוי, מחיר שיווק 925,000 
054-8413717)43-43(_____________________________________________

 למכירה שכונה א', ברחוב 
כיכר קפלן, דירת 4 חדרים, 

קומה 5/9, מעלית, מושכרת 
3,300, 945,000, שיווק

054-8413717)43-43(_____________________________________________

 שכונה ה', רחוב גלבוע, 
דירת 3 חדרים, מחולקת ל- 2 
יחידות דיור, מושכרת 4,200 

נטו, במחיר 899,000, דיל 
054-8413717)43-43(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות, בשכונה 
א', ברביעיות הכותל המערבי, 

דירת 3 חדרים, 78 מ"ר + 
אחוזי בנייה, קרקע מתוך 1, 
שמורה מאוד, מחיר שיווק, 

1,800,000, יש גמישות
054-8413717)43-43(_____________________________________________

 דוד המלך 3 חדרים, קומה 
1, משופצת, מחיר שיווק 
054-8413717 610,000)43-43(_____________________________________________

 מבצע נחשון על דרך 
מצדה, קומה 1, דירת 3 
חדרים, 76 מ"ר, מצוינת 

למשקיעים, הדירה מושכרת 
2,800 ש"ח, 4.5% תשואה, 
משופצת מהיסוד, מרוהטת 

חלקית, מחיר שיווק 750,000 
_____________________________________________)43-43(ש"ח 054-8413717

 למכירה, שכונה ו' החדשה 
מול הקריה החרדית, דירת 3 
חדרים, קומה 3/4, 78 מ"ר, 

מעולה לחלוקה, דיל, 610,000, 
_____________________________________________)43-43(שיווק 054-8413717

 חדשה בבלעדיות, בשכונה 
ג', ברחוב שרעבי, דירת 3 

חדרים, 76 מ"ר, קומה 1/4, 
מושכרת 2,400, מעולה 

לחלוקה, מחיר שיווק 680,000 
054-8413717)43-43(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות מיוחדות, 4 חדרים 

2,190,000, 5 חדרים החל 
מ- 2,400,000 054-8449423 

B.D.A 43-43(תיווך(_____________________________________________

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

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

B.D.A 43-43(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 43-43(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה 
דירות נכה, 1,300,000, 3 

חדרים 1,600,000 גמיש, 4 
ח' 1,900,000, 3 ח' פנטהאוז 

 054-8449423 2,000,000
B.D.A 43-43(תיווך(_____________________________________________

 בהגר"א 86 מ"ר, ק"ג 
+ חתימות ל- 50 מ"ר בגג 

)בטון(, 1,890,000, מאוררת 
_____________________________________________)43-43(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בבן יעקב, ק"ב, 55 
מ"ר + אופציה מידית ל- 40 

מ"ר, חזית, ישנה ושמורה, 
1,580,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)43-43(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 63 
מ"ר, ק"ב )רעפים(, משופצת 

ומפוארת, חזית, אופציה, 
1,420,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בחברון 80 מטר, 
קומה ב' אחרונה, חזית, 3 

כ"א, 1,800,000, מפתחות 
במשרד תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 
90 מ"ר, מחולקת, 

ק"ב אחרונה, 3 כ"א, 
1,750,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 בזבוטינסקי, ק"ב 
אחרונה, מחולקת ל- 2, 

מושכרת ב- 4,800 ש"ח, 
1,370,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 בלעדי! באזור העיריה 
בית פרטי 4 קומות, 370 

מ"ר מגרש, 300 בנוי + גג + 
חצר, משופצת ומושקעת, 
8,000,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! בבניה אזור 
שמעיה דירת גן 4 חד', 97 

מ"ר + חצר 25 מ"ר, חזית, 
2,300,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוב הוז 
דופלקס 260 מטר, 

3 כיווני אוויר + חניה 
בטאבו, קומה 3, חזית 

"פנחס נכסים"
055-6789653)43-43(_____________________________________________

 בהירדן-הרב שך, דופלקס 
135 מ"ר )לפיצול, ט.משותף, 
מדרגות חיצוניות(, 2,125,000 

גמיש תיווך הנדל"ן
050-4177419)43-43(_____________________________________________

 בלעדי ברב שך/חידא, 
דופלקס 4 ח', קומה ג' + 

אופציה לחדר + סוכה, 
1,800,000 גמיש תיווך 

_____________________________________________)43-43(אלטרנטיב 054-5500263

 למכירה דופלקס 
בחנה סנש, 6 חדרים, 

190 מטר + 3 מרפסות, 
מוארת מאוד, מתאימה 
למשפחות ולהשקעה, 

מחיר: 4,200,000 גמיש 
תווך רבקה נקב
053-9244430)43-43(_____________________________________________

 בדב גרונר דופלקס 4.5 
חד', ק"ג, כ- 110 מ"ר, 

חניה בטאבו, 1,780,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בברוט למשקיעים!! 
דופלקס 100 מ"ר, 

ואופציות, מושכרת ב- 
7,000 ש"ח, 1,990,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)43-43(_____________________________________________

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

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

2,850,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בקובלסקי 
5 חד', קומה ראשונה + 
מרפסת סוכה + יחידת 

דיור 40 מ"ר, 2,250,000 
"פנחס נכסים"
055-6789653)43-43(_____________________________________________

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

קומה 1 + יחידה 35 
מטר, 3 כיווני אוויר 

"פנחס נכסים"
055-6789653)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות באבן 
שפרוט 5 חד', קומה 
קרקע, 120 מטר + 

מרפסת 10 מטר, 
משופצת "פנחס נכסים" 

055-6789653)43-43(_____________________________________________

 במימון-סוקולוב 5 חד', 
ק"ג )בלי( + 2 יחי"ד, משופץ 
כליל, חזית, 2,790,000 גמיש 

_____________________________________________)43-43(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 למכירה בגולומוב 2 
דירת 5 חדרים, 115 מטר 
עם מרפסת + 2 חניות, 

מושכרת לעוד שנה, 
מחיר: 2,890,000 תווך 

_____________________________________________)43-43(רבקה נקב 053-9244430

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

מ.שמש גדולה, מושקעת 
ברמה גבוהה, חזית + 
כ- 100 מ"ר, 3 יחידות 

דיור בגג, מושקעות 
ומרוהטות, מושכרות ב- 
8,000 ש"ח, 3,400,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)43-43(והשקעות 054-4290600

 בלעדי! באזור יהושוע 5 
חד', 116 מ"ר + חצר, ק"ק, 

כניסה פרטית, 3 כ"א, שמורה, 
2,220,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 ברמת אלחנן 5 חד', 120 
מ"ר, ק"ג + מעלית, סוכה 

גדולה, משופצת ברמה גבוהה, 
2,450,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה קרוב 
למנחם 4 חדרים, 106 
מ"ר, ק"ג )גג בטון( + 

מעלית + חזית + חניה, 
2,300,000 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)43-43(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', 83 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד!!! 1,630,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 באברבנאל בוטיק 
4 חד', 100 מ"ר, 

ק"ב, מפוארת, חניה, 
2,000,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)43-43(_____________________________________________

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

מהיסוד, מ.סוכה, 
1,670,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)43-43(_____________________________________________

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

רק 1,680,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)43-43(_____________________________________________

4.54 חד', כ-  
100 מ"ר, מ.כחדשה!!! 

ק"ב, ח.בטאבו, 
1,740,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 באבוחצירא 4.5 חד', 
כ- 95 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 
חניה בטאבו, 1,750,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בר' עקיבא )מול ביהכנ"ס 
הגדול(, 4 חד', 140 מ"ר, חניה, 

ק"ג + מעלית, 3,200,000, 
_____________________________________________)43-44ש(לל"ת 053-4119380

 בלעדי! בבניה אזור 
שמעיה 4 חד', 97 מ"ר, ק"ב + 
מ. שמש, מעלית, חזית, כניסה 
בעוד שנה, 2,150,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור גרשטנקורן 
4.5 חד', 110 מ"ר, ק"ג, חזית, 

משופצת, סוכה, א. בגג, 
2,100,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! ברב שך מרכז 
4 חד', 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 
משופצת כחדשה א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בהאדמור אלכסנדר 4 
חדרים ענקית, ק"א, עורפית 

עם מעלית, 2 מזגנים, 2 
שרותים, מיידי תיווך צור 

03-6701920)43-43(_____________________________________________

 בבית יוסף לקראת 
גמר בנייה, 4 חד' 

גדולה ומשודרגת + 
מרפסת שמש ומחסן, 

ב- 2,300,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)43-43(נכסים 050-4177750

 באזור רמב"ם 4 חדרים, 
כ- 110 מטר, גדולה ויפה + 

מעלית, 2,000,000 גמיש
B.D.A 43-43(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור מימון 4 חד', 
יפה ומסודרת + 3 כ"א + 

א.להרחבה, 2,070,000 
ש"ח תיווך:

050-5749543)43-43(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 4 וחצי 
חד', 90 מטר )יש רצפה 

30 מטר(, אופציה של 
עוד 145 מטר מאושרת 
)שולמו אגרות( "פנחס 
_____________________________________________)43-43(נכסים" 055-6789653

 מציאה, ברימון 4 חד' 
+ יחי"ד מושכרת, 30 מ"ר, 

משופץ כליל, ק"ק, 2,020,000 
גמיש תיווך הנדל"ן

050-4177419)43-43(_____________________________________________

 באסם 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"ה, חזית, מושקעת במיוחד, 
יפה, 2,100,000 תיווך הנדל"ן 

050-4177419)43-43(_____________________________________________

 בבורוכוב 4 חד', מעלית, 
חזית, מטופחת, מושקעת, 

1,720,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)43-43(_____________________________________________

 ברמבם בבניה 4 חד', 100 
מ"ר )לא צמוד מדי, תשלומים 

נוחים(, 2,050,000 תיווך 
_____________________________________________)43-43(הנדל"ן 050-4177419

 בלעדי בפ"כ מתחרדים 
כ- 4 ח' + מעלית + חנייה 

+ סוכה גדולה, עורפית, 
1,500,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח', 100 מטר, 
בשיכון ה', בניין מחודש, 3 

כ"א + מעלית, קומה ב' + 
יציקה באותו קומה לעוד 100 
מטר מאושרת בעירייה תיווך 

_____________________________________________)43-43(אלטרנטיב 054-5500263

 באלישע 4 חד', 
מטופחת ויפה + מעלית 

וחנייה + מרפסות, ב- 
2,090,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)43-43(נכסים 050-4177750

 באברבנאל בבניין 
חדיש, 4 חד', קומה 

ראשונה, חזית, 3 כיווני 
אויר + חניה בטאבו + 

אופציה, ב- 1,890,000 
להב נכסים

050-4177750)43-43(_____________________________________________

 במנחם בגין 3.5 חדרים, 
משופצת, מסודרת, קומה 
4 ללא מעלית, אופציה על 

הגג ובצד, 1,550,000 נדל"ן 
_____________________________________________)43-43(השקעות 050-4130093

 שלמה בן יוסף, קומה 2, 
חזית, 3 חדרים גדולה מאוד, 

משופצת, אופציה גדולה 
בצד, 1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(השקעות 050-4130093

 חדשה בשוק, בדנגור 
3 חדרים, ק"ג, חזית, יפה 

ושמורה, כ- 65 מ"ר + אופציה 
ממשית גדולה )שכנים חרדים(, 

1,450,000 ש"ח בבלעדיות 
תיווך ישיר במרכז

054-8535000)43-43(_____________________________________________

 באברבנאל בבניין 
חדש 3 חד' משודרגת 
+ סוכה וחניה בטאבו, 

ב- 1,580,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)43-43(נכסים 050-4177750

 באזור סוקולוב כ- 3 
חדרים, 70 מטר + אופציה 

להרחבה, משופצת, 
1,700,000 גמיש

B.D.A 43-43(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 3.5 
חד', כחדשה, ממוזגת 
ומאווררת, 1,750,000 

ש"ח תיווך:
050-5749543)43-43(_____________________________________________

 בברויאר 3 חד', ק"ב, 64 
מ"ר + מעלית וחניה, מיידי, 

1,580,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)43-43(_____________________________________________

 בדוד המלך 3 חדרים, 
70 מ"ר, משופצת 

ומושקעת, עורפית, 3 
כ"א, ק"ב + אופ' בצד, 
1,550,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)43-43(_____________________________________________

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

3 כ"א, ח.בטאבו, 
1,630,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 3 חד', 
ק.מוגבהת, כ- 80 מ"ר, 
מעטפת 40 מ"ר, חצר 
כ- 50 מ"ר, 1,620,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בהרצל 3 חד' 
ענקית!!! 89 מ"ר, ק"א, 
חניה ומעלית, 1,600,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בלעדי כ- 60 מטר בדנגור, 
3 ח', קומה ג', זקוקה לשיפוץ 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בסוקולוב 3.5 חד', 75 
מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת, 

בניין מטופח, 1,620,000 ש"ח 
_____________________________________________)43-43(א. פנחסי 03-5799308



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

וילות ובתים

ז’ חשון- ח’ חשון תשפ”ב   13/10/2021-14/10/2021

טבריה

 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! 055-6788938

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

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

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

ירושלים והסביבה

יבניאל

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

■ 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
 2 יחידות נופש + בריכה 
ומדשאות, פינת מנגל ומתחם 

_____________________________________________)20-43ש(מבודד 052-3833809

בר יוחאי

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

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

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

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

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

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

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

טבריה

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 2 חד', יפה ומטופחת + 
מרפסת גדולה + נוף לים, 

ק"ק, אזור חרדי, קרוב לכנרת 
_____________________________________________)39-50ש(052-8355839

 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

דשא + נוף, 2 חד' שינה + 
יח' הורים 053-7173048 

_____________________________________________)39-38/2022ש(02-5382304

 בס"ד, צימרים יפים ליד 
ירושלים, לאברכים, בריכה 
פרטית, ענקית, מחוממת, 

ג'קוזי, 250 ללילה
_____________________________________________)39-06/2022ש(055-6697474

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 להשכרה בלבד, 
בקרית הרצוג, מגרש 
מעל דונם, לאחסון או 
למבנה או לכל מטרה, 

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

חנויות

מגרשים
 קניה ומכירה, אדמות 

חקלאיות, בכל הארץ, 
במחירים הגונים
052-2457617)34-07/2022(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 קונים מגרש עם חקלאים 
_____________________________________________)34-07/2022(בכל הארץ 052-2457617

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/2022ש(053-3226630

לפרסום
03-6162228

דירות 
להשכרה

בני ברק

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים
 באיזור הרב שך 

סירקין, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, לא יח"ד, 

ק"א, במצב טוב, מידי, 
3,050 ש"ח בלעדי תיווך 

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

1-1.5 חדרים

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

יחידות דיור

 לרציניים בלבד, מחיר 
מציאה, 5 חדרים, מרווחת, 
קומה ראשונה + 2 חניות 

+ מחסן גדול, חדש מקבלן 
_____________________________________________)39-50ש(050-7856208

חריש
+5 חדרים

 דירה 2 חדרים, מרווחים, 
קומה א', רחוב שטרסר

_____________________________________________)41-44ל(054-8404320

פתח תקווה
2-2.5 חדרים

 באחד העם פינת שפירא, 
2.5 חדרים, ק"א, משופצת, 

מזגנים, כניסה מיידית
_____________________________________________)41-44ל(050-4120132

קריית גת

קריית מלאכי

 בלוחמים, חדשה 
ומפוארת!! דירת גן 4 

חד', 90 מ"ר + חצר 60 
מ"ר, נוף, 6,600 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)42-42(_____________________________________________

 בלוחמים, חדשה 
ומפוארת!! דירת גן 2.5 
חד', 50 מ"ר + חצר 20 

מ"ר, מרוהטת, 3,600 
ש"ח מ.כהן-נכסים

052-7684074)42-42(_____________________________________________

+5 חדרים

 להשכרה בגינות דוד 
דירת 5 חדרים ענקיים, 

130 מ"ר + מרפסת 
גדולה, קומה א', כניסה 

מידית, 7,500 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ

054-6506501)42-42(_____________________________________________

 בחיד"א, קומת כניסה, 
מיידי, כ- 80 מ"ר + 60 מ"ר 

חצר )אופציה לפעוטון(
_____________________________________________)42-45ש(052-7433440

3-3.5 חדרים
 בעוזיאל 3 חד', 50 מ"ר, 

קומה מינוס 1 + אופציה 
לריהוט, משופצת, חדשה + 

מעלית, סוכה, חלונות גבוהים, 
_____________________________________________)42-42(3,000 ש"ח 052-7671305

 דירת 3 חדרים, במנחם 
בגין, משופצת, קומה 1, צמוד 

לתחבורה, 3 כיווני אוויר
_____________________________________________)42-45ל(050-6828941

 חדר להשכרה, מתאים 
לעבודה או לסופרים, שיכון ה', 

מזגן + שירותים
_____________________________________________)42-43ל(052-7156568

 בהרב שר, חדר וחצי 
להשכרה, מאובזר, מרוהט 

וממוזג, 1,600 ש"ח לחודש 
_____________________________________________)42-45ש(050-9734807

 בק. הרצוג יח"ד, 
מקסימה, לזוג, מרוהטת, 

ממוזגת + נוף, מיידי, 2,600 
_____________________________________________)42-45ש(ש"ח 054-8435953

 בשיכון ה' חדר וחצי, 
מושקעת ומרוהטת, בבנין 

מפואר, 3 דיירים, 1,900 ש"ח 
_____________________________________________)42-45ש()קומה 1-( 054-3450241

אולמות

 במגדלי המלכים! שבת 
נחמו מחמישי עד ראשון - 

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

_____________________________________________)42-01/2022ש(054-6511250/350

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

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

 5 חדרים, מרווחת, 
נקיה, יפה, מרפסת סוכה, 
נוף לכנרת + חצר, קרוב 
_____________________________________________)35-43ש(לשטיבלאך 050-4124556

03-6162228

מעוניין למכור נכס? לקנות? להשכיר? מחפש עבודה? 
קורסים? ייעוץ ועזרה? מחפש צימר לנופש?

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

 באיזור קוטלר 3.5 
חדרים, משופצים, ק"ק 
+ חצר גדולה + כניסה 

נפרדת, 1,730,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)35-35(_____________________________________________

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

1,740,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

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

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

א', חזית, 1,470,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

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

 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(_____________________________________________

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

1,690,000 ש"ח
050-2321046 אופק מאיר 

_____________________________________________)41-44(נכסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בזבוטינסקי/ב"ב, 2.5 
חד', שמורה ומסודרת + 
א.להרחבה, 1,390,000 

ש"ח תיווך:
050-5749543)43-43(_____________________________________________

 בהרצל 2.5 חד', כ- 55 
מ"ר, ק"א, מסודרת ויפה, 

1,370,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 בבית יוסף 2 חד', 
כ- 30 מ"ר, מפוארת, 

אופציות, 850,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 במנחם בגין 2.5 חד', 
כ- 55 מ"ר, 3 כ"א, רק 

1,290,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 בלעדי! ביהושוע 2.5 חד', 
60 מ"ר + אופציה 12 מ"ר, 
כולל רצפה ועמודים, ק"א, 
חזית, 1,500,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 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

פתח תקווה

ירושלים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 וילה בית פרטי, עם נוף 
נצחי מרהיב מעל הכנרת, 
איכותית, מאובזרת, באזור 

שקט ואיכותי, מרפסות וחצר 
גדולה לנוף הים, 275/500 

מ"ר, כולל יחידת דיור נפרדת 
)מניב( וחניה פרטית, המחיר 

3,150,000 ש"ח
_____________________________________________)43-43(052-7166160 ידידיה

 רמות א': 5 חד' )101 מ"ר 
נטו(, ללא מדרגות + סוכה 
+ חניה + מחסן, מהקבלן! 

נוף, יחידת הורים, 2,750,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים:

02-5713375)43-43(_____________________________________________

 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)43-43(_____________________________________________

 רמות א': 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)43-43(_____________________________________________

 רמות ב': 4.5 חד' )83 
מ"ר נטו(, ללא מדרגות 

+ סוכה + חניה פרטית, 
משופצת, נוף, יחידת הורים, 

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-5713375

מירון
 בהזדמנות!! במירון! 

אחוזת פאר, 5 דק' הליכה 
מרשבי למגורים + יחידות 

אירוח ל- 30 איש, עובד 
כל השנה! ב- 6,500,000 

ש"ח להב נכסים 
050-4177750)43-43(_____________________________________________

 למכירה ברחוב אנה פרנק, 
דירה גדולה, יש מרפסת סוכה, 
בניין 4 קומות, מעלית וחניה, 
דירה אחת בקומה יהודה הס 

050-3003455)43-46(_____________________________________________

קוטגים
 בפתח תקווה למכירה 

קוטגים, בכפר גנים, כפר 
אברהם, בשעריה

052-2948691)43-43(_____________________________________________

 בסמילנסקי 3.5 חד', 
ק"ב, לא אחרונה, 90 מ"ר, 
משופצת, קרובה לישיבת 
לומז'ה, 1,500,000 ש"ח

_____________________________________________)43-43(050-6610501 סתיו

 ברוטשילד )ליד הרצל(, 
3.5 חד', ק"ב, עורפית, שקטה, 

90 מ"ר, משופצת, קרובה 
לישיבת לומז'ה, 1,500,000 

_____________________________________________)43-43(ש"ח 050-6610501 סתיו

 יונה גרין, בכפר 
אברהם, בהזדמנות, 

3 חדרים מרווחת 
ומשופצת, קומה 6 + 

מרפסת לסוכה
054-5410454
054-5498666)43-46(_____________________________________________

 ברמות דוד 6 חד', 
ק"ד, 200 מ"ר במפלס 

אחד, משופצת, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)43-43(_____________________________________________

+5 חדרים

 בקרית מלאכי מבחר 
דירות להשקעה החל 

מ- 690,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 פנטהאוס 5 חד', חדש 
מהקבלן, מפואר ויוקרתי 
ביותר, 220 מ"ר + חניה, 

מיידי, ב- 12,000 ש"ח 
להב נכסים

050-4177750)43-43(_____________________________________________

 באסם 5 חד', ק"ק, 
מושקעת, 115 מ"ר + מרפסת 
100 מ"ר, 8,500 תיווך הנדל"ן 

050-4177419)43-43(_____________________________________________

 בסוקולוב, ק"ב, 4 חד', 
100 מ"ר + מרפסת 90 מ"ר, 

חדשה מקבלן, 6,700 תיווך 
_____________________________________________)43-43(הנדל"ן 050-4177419

 בלעדי בהתנאים בבנין 
חדיש 4 חדרים, ממ"ד, 

יחידת הורים + מ.שמש, 
שמורה ומטופחת, חזית, 

קומה ג', כ.מיידית + 
חניה, 4,600 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)43-43(_____________________________________________

 בורכוב 4 חד', כ- 90 
מ"ר, משופצת, קומת 
כניסה + חניה, 4,300 

נדל"ן הקריה
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 3 חדרים, גניחובסקי קרית 
הרצוג, קומה א', שמורה, 

ממוזגת, ייחודי, 3,700 ש"ח, 
מיידית 052-2480939

_____________________________________________)43-46ל(03-6195580

 בלעדי במנחם 3 
חדרים, 80 מ"ר, גדולה 
ומרווחת, סוכה, ק"ב, 

חזית, מטופחת + חניה, 
כניסה מיידית, 4,200 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)43-43(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בסמטת רחל/
ירושלים 3 חדרים, 70 
מ"ר, משופצת ויפה, 

ק"ב, חזית, כניסה 
מיידית, 4,100 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)43-43(והשקעות 054-4290600

 2.5 חדרים ברבי טרפון, 
קומת כניסה, למיידי תיווך 

_____________________________________________)43-43(דורון 054-4980159

 בבן זכאי 2.5 חדרים, 
חזית, קומה א', ממוזגת, 

_____________________________________________)43-46ל(3,200 ש"ח 050-6654879

 באהרון דב 2.5 
חדרים, 70 מ"ר, שמורה 

ומטופחת, ק"ג )ללא 
מעלית(, חזית, מוארת 

ומאווררת + חניה מקורה, 
כ.מיידית בבנין, 3,500 

ש"ח )ללא תיווך(
054-4290600)43-43(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים, יפה, 
קרקע, ברחוב פרדו, מרוהטת 

וממוזגת 03-6191468
052-7648100)43-43(_____________________________________________

 חדר ענק לשתי 
שותפות, כל אחת 1,000, 
וחדר קטן 1,600, מרוהט 

קומפלט לפרטים
053-8917552)43-43(_____________________________________________

 בר' עקיבא )פינת יונה 
הנביא(, חדר ענק )35 

מ"ר( + מזגן + מטבחון 
חדש, שרותים ואמבטיה, 
ק"ד )ללא מעלית(, 2,200 

_____________________________________________)43-46ש(ש"ח 052-7665551

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)43-44ח(תיווך 054-7432035

 דרושה דירה/יחידת דיור 
להשכרה מחודש חשוון לזוג 

_____________________________________________)43-44ח(צעיר בבני ברק 054-7938941

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

_____________________________________________)43-44ח(מתיווך 052-3595314

 בר' עקיבא מרתף 280 
מ"ר + חניה, לכל מטרה, 

13,000 ש"ח, למכירה 
3,200,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה או 
מכירה ברבי עקיבא אזור 

הרב קוק, 280 מ"ר, 
בקומת קרקע מינוס, 
גישה לרכב, מתאים 

לחנות/מחסן/משרד או 
כל מטרה, כניסה מיידית 
לפרטים נוספים סלומון 

נכסים והשקעות 
054-4290600)43-43(_____________________________________________

 מחפש חנות או משרד 
בבני ברק? אתה חייב 

את הלווי שלנו תיווך דורון 
054-4980159)43-43(_____________________________________________

 רמות ב': דירת אולם 
פתוח )105 מ"ר נטו(, ללא 

מדרגות, 3 כיוונים, לכל שימוש 
או למגורים, 2,050,000 ש"ח! 

_____________________________________________)43-43(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 חנות 22 מ"ר בפסג, רק 
2,800 ש"ח תיווך דורון

054-4980159
)43-43(_____________________________________________

מחסנים
 מחסן גדול, 430 מ"ר, 

בפ"ת, עם גישה לרכב תיווך 
_____________________________________________)43-43(דורון 054-4980159

 להשכרה מחסן 40 מ"ר, 
עם גישה לרכב, מציאה תיווך 

_____________________________________________)43-43(דורון 054-4980159

משרדים
 קליניקה להשכרה בדובק, 

100 מ"ר תיווך דורון
054-4980159)43-43(_____________________________________________

 מבחר משרדים להשכרה 
בגדלים שונים תיווך דורון 

054-4980159)43-43(_____________________________________________

 להשכרה משרד 50 מ"ר, 
בגן וורשא, חזית, למיידי תיווך 

_____________________________________________)43-43(דורון 054-4980159

 יחידת דיור יפה ומשופצת, 
באזור רחוב צפניה בני ברק, 
מרפסת סוכה, ריהוט מלא 
וחדש, קומה 1, סלון גדול 

ורחב, אמבטיה, לפרטים
050-9383007)43-46(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ז’ חשון- ח’ חשון תשפ”ב   13/10/2021-14/10/2021

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

 "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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/2022ש(ונדנדות 052-5856465

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

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

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

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

עלמה
 "צימר הגליל עלמה"- 
וילת 4 סוויטות )16 איש(, 

מפוארת + גקוזי' בכ"א, בריכה 
מקורה, סנוקר, פינג פונג, נוף 

_____________________________________________)35-34/2022ש(מרהיב 052-8793288

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

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

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

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

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

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

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

 "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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

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

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)37-41ש(קרליבאך 052-7153475

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/22ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 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

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:

_____________________________________________)39-33/2022ש(077-40-900-70

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/2022ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

מוצרים 
ושירותים

מחשבים
 מחשב נייד I5 מחודש, 

שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-41/21ש(054-4543701

השבת 
אבידה

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 
אופציה לסוכה, בשכונת "נוף 

מירון", קרוב לעתיקה
_____________________________________________)33-32/22ש(052-2607031 )גם וואצאפ(

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

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

 אחוזת רויאל דרים- 
מתחם וילות 9-45 חדרים, 
נוף, בריכות, ג'קוזי, חדר 
אוכל, בית כנסת קרוב, 

מאובזר היטב
050-6481288

054-8469788 )תמונות 
_____________________________________________)41-40/22ש(באתר(

מכוניות

 בעתיקה! בס"ד, צימר 
לתפארת, למשפחות ובחורים, 

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

_____________________________________________)42-41/2022ש(052-7623725

 אבד עגיל זהב משובץ 
ביהלומים המוצא מתבקש 

להתקשר לטל':
_____________________________________________)42-43ח(052-7696930

 נמצא נגן בחוף שרתון 
אפשר לקבלו בטל':

_____________________________________________)42-43ח(052-7696930

 נמצא רב קו בשם יצחק 
דבש ניתן לקבלו בטל':

_____________________________________________)42-43ח(052-7696930

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

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

 "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 

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

שבת(, מאובזרת ונקיה מאד 
_____________________________________________)36-9/22ש(054-9426629

 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

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

ספא, בריכה פרטית, ביהכנ"ס, 
מבצע! 2 לילות 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-35/22ש(052-8741443

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 מזל-ארוח כפרי- וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

+ בריכה, למשפחות, גזור 
_____________________________________________)41-40/2022ש(ושמור!! 052-8013000

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + גקוזי' בכל דירה, 
חדר אוכל וחצר גדולה עם 

_____________________________________________)36-35/22ש(משחקים 052-2979067

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

זוגות + חדר אוכל, נוף מרהיב, 
סמוך לרשב"י 052-4478055 
_____________________________________________)36-35/22ש(052-5226788 04-6980585

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

צפת
 בעתיקה בצפת מול 

האר"י, 3 ח', לנופש, מאובזרת 
052-8484726 055-2984591)43-46(_____________________________________________

השכרת רכב
אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

גמחים

 "שלוימלה הסעות" 
- 14,16,20,23 מקומות 

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/2022ש(050-7532336

הסעות

 גמ"ח של מוצרי פרחים, 
קנדלברות, לשבע ברכות, בר 

מצוות, ובריתות, וכו', לפרטים 
_____________________________________________)42-42(054-8449588 מירי

 השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 100 ש"ח, מקרן ליום 

50 ש"ח, הגברה ליום 80 ש"ח, 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח 

_____________________________________________)34-33/22ש(050-7801545

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 ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

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

 שידוכי מצווה, ללא תיווך, 
גם לפרק ב', בעיות בריאות 

)לא נפשי(, פרטים למייל 
mailshiducim@gmail.com)35-42ש(_____________________________________________

שיפוצים

 מרגישה חנוקה? 
מרגיש ללא כוחות? 

התקשרו ותקבלו 
בס"ד מוטיבציה וכלים 

להתמודד )ללא תשלום( 
_____________________________________________)43-46ש(054-8748069

ייעוץ ועזרה

לפרסום
03-6162228

 נלקח בטעות תיק מתא 
המטען של אוטובוס מטבריה 

לב"ב אפשר לקבלו בטל':
_____________________________________________)43-44ח(050-4104154

 נמצא צמיד פנדורה יקר 
ערך לפני החגים באזור בית 
כנסת הגדול בבני ברק ניתן 

לקבלו לפי סימנים
_____________________________________________)43-44ח(054-4525541

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

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים 050-4141737

 מעוניין במברגה 
חשמלית/אפשרי במקולקלת 

_____________________________________________)42-43ח(בתרומה 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)42-43ח(ילדים 050-6651365

 דרוש מחשב נייד בדחיפות 
לאברך לצורך כתיבת חידושי 
_____________________________________________)42-43ח(תורה )בחינם( 054-8489439

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר קיסר בקלנועית 

_____________________________________________)42-43ח(יחיד או למכור 053-4190416

יד שניה 
קונים

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

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

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)43-44ח(054-7938941

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)43-44ח(ומפרשים 054-7432035

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)43-44ח(בתחום 052-7396092

 דרושים ספרי קודש לכולל 
חדש שערי דעה בית בסר 

2 רחוב בן גוריון בשדה טל': 
_____________________________________________)43-44ח(053-3110145

 מעונין לקנות קלנועית 
לנוסע בודד או זוגית תקינה או 

_____________________________________________)43-44ח(תקולה 050-5343924

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)43-44ח(סימלי 052-3595314

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)43-44ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)43-44ח(054-7938941

 דרושה סוכה במחיר 
סימלי/תרומה + סכך + בדים 

מעצים/מברזלים
_____________________________________________)43-44ח(054-7938941

 לישיבה חדשה בב"ב 
דרושים ספרי קודש )ש"ס 

_____________________________________________)43-44ח(מפרשים מוסר( 053-3133509

 לישיבה חדשה בב"ב 
דרושים מזגנים ארונות 

)לפנימיה( סטנדרים כסאות 
מכונת ייבוש סירים וילונות 

_____________________________________________)43-44ח(053-3133509

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)43-44ח(052-3595314

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

_____________________________________________)43-44ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)43-44ח(או ישנה 052-3595314

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים ב"ב

_____________________________________________)43-44ח(050-5343924

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)43-44ח(050-5343924

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

מסלסל שיער ומוברש, 
מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

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

 מברשת שינים חשמלית 
_____________________________________________)42-43ח(חדשה 20 ש"ח 054-4273857

 למכירה מקרר כחדש צבע 
לבן עליון ותחתון ב- 500 ש"ח 

052-7773526)42-43(_____________________________________________

 JBL 500T אוזניות קשת 
חדש באריזה 120 ש"ח י"ם 

_____________________________________________)43-44ח(054-2633790

 למכירה מקרר LG צבע 
לבן 2 דלתות לאורך שמור 
ובמצב מצוין ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים 052-7148004

 נגן ביזנס פלוס מעולה 
מגן ספר 150 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(054-8474176

 מאוורר עמוד 16 + טיימר 
של סטאר חדש באריזה 180 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 054-5943804

 מסך מחשב במצב מצוין 
חברת PILOT ב- 250 ש' 

_____________________________________________)43-44ח(055-9178123

 למכירה מכונת תספורת 
remington חדשה בקופסא 

_____________________________________________)43-44ח(150 ש"ח 054-8481924

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 140 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(054-8481924

 3 ניידים ZTE תקולים 
ושתי סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(058-3233170

 מצלמת קנון A2500 ב- 
120 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 מיקסר קיטשנייד כסוף 
כמו חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(058-3274726

 מכונת תספורת אוסטר 
95 + סכין חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(058-3274726

 מסך למחשב 21 אינץ 
PCכמו חדש 180 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-6205446

 מיקרוגל של חב' שארפ 
במחיר מציאה 120 ש'

_____________________________________________)43-44ח(052-8494774

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)43-44ח(054-7432035

 מקרן חדש מהאריזה דגם 
 SDI עם 3 כניסות AUN

USB + שלט + זום ב- 400 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח פלא': 052-7154435

 מחשב נייד אסוס קטן כל 
תוכנות אופיס מצב מצויין ללא 

בטריה ב- 400 ש"ח פלא': 
_____________________________________________)43-44ח(052-7154435

 מדפסת HP ביתית סורק 
+ צילום בעברית 150 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(י"ם 054-2633490

 טלפקס פנסוניק 145 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 מסחטת פירות גזר 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 משאבה לניפוח גלגלים 
_____________________________________________)42-43ח(10 ש"ח 054-4273857

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מכונות גילוח ותספורות 
_____________________________________________)42-43ח(100 ש"ח 054-4273857

 מקדחה חשמלית 150 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 מקרר אמקור XL ב- 400 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מלחם בדיל מקצועי 50 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מגהץ אקאי כחדש 50 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 כיריים לקמפינג 3 להבות 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח 054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 טוסטר 20 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 ג'ק לרכב 50-25 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מגהץ קיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)42-43ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 בלוני גז 250 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 70 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 80 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מסך מחשב LED דק 
ויוקרתי חדש באריזה!! 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 058-4884455

 מכונת קפה חב' 
delongi nescafe חדשה 

באריזה!! 300 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(058-4884455

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(054-3558949

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(052-6215803

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 052-6215803

 למכירה מסך למחשב 
במצב מצוין pilot ב- 250 ש' 

_____________________________________________)42-43ח(055-9178123

 מכונת כביסה 
קונסטרוקטה 5.5 ק"ג 390 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח ישראל 053-4113430

 למכירה מייבש כביסה 
איכותי כמו חדש 350 ש"ח בני 

_____________________________________________)42-43ח(ברק 053-3076507

 למכירה מזגן אלקטרה 
מפורק כולל שלט 300 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

 שואב אבק הובר תקין 70 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 052-3463482

 מסך מחשב סמסונג 21 
_____________________________________________)42-43ח(אינצ' 120 ש"ח 050-7463631

 מצלמה פילים קנון 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 050-7463631

 3 ניידים ZTE תקולים 
ושתי סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(058-3233170

 מטען למצלמת קנון 50 
ש"ח + מטען 50 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 מקרן נייד USB עם 
חיבור למחשב רק 95 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מייבש כביסה 8 ק"ג )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)42-43ח(250 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)42-43ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)42-43ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(300 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מגהץ אדים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(120 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מכונת תספורת אוסטר 
95 + סכין חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-3274726

 מכשיר חיטוי של חברת 
גולד ליין היה בשימוש פעמים 
_____________________________________________)41-42ח(בודדות 40 ש"ח 03-6496130

 אופני כושר/ספינינג 
חדשות לגמרי 500 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(בהזדמנות 054-2239905

 מערכת רדיו + מערכת 
מולטימדיה מסך מגע למזדה 

_____________________________________________)41-42ח(3 300 054-8421707 ב"ב

 כירים גז 5 להבות 250 
_____________________________________________)41-42ח(שקל 050-4128920 

 מקפיא 6 מגירות 250 
_____________________________________________)41-42ח(שקל 050-4128920

 למכירה בהזדמנות מסך 
מחשב במצב מצוין ב- 190 ש' 

_____________________________________________)41-42ח(055-9178123 לכל מטרה

 נגן ביזנס כמעט חדש 
באריזה כשר 230 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)41-42ח(055-6775680

 מטחנת בשר מצויינת 
ROTEL ב- 140 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)41-42ח(052-7600336

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)41-42ח(054-7432035

 3 ניידים ZTE ושתי 
סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-3233170

 מיחם מים לפלטה 40 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-7676856

 מיחם מים חשמלי 60 
כוסות 100 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(052-7676856

 שואב אבק הובר תקין 80 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)41-42ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 350 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-3463482

 מיקסר קיטשנייד כסוף 
כמו חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(058-3274726

ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

אפשרות לשולחן וכסאות 
בנפרד, עור איטלקי, חדישים

_____________________________________________)35-36ל(052-4227714

 למסירה מיטות חדר שינה 
וארגז כלי מיטה גדול נפרד 

_____________________________________________)43-44ח(050-4103869

 4 כסאות בר בצבע שחור 
במחיר מצחיק 240 ש'

_____________________________________________)43-44ח(052-2449315

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)43-44ח(050-3337530 אבנר

 למכירה שולחן סלוני 
ב- 500 ש"ח ו- 6 כסאות כ"א 

_____________________________________________)43-44ח(ב- 200 ש"ח 052-7619852

 למסירה ארון ספרי קודש 
3.5 מטר כולל ויטרינה

_____________________________________________)43-44ח(050-4103869

 מציאה ספה דגם יוקרתי 
צבע חום 500 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4110991

 למכירה 2 מיטות חדר 
שינה סדנויץ 200 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4131038

 ארונית לנעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(120 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מיטה סיעודית )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(500 ש"ח 054-7216671

 כיסאות משרד 80 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 כיסאות לבית ולסוכה 15 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 מנורת זרוע לסופרים 40 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 שולחנות לסוכה 50 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 פלורוסנטים 20 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(כולל גוף 054-4273857

 מנורות 24V ב- 3 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 למכירה מיטה משולשת 
עץ מלא + 3 מזרונים חדשה 

לגמרי 2,000 ש"ח
052-7773526)42-43(_____________________________________________
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תינוקות

 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

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל אפשר להשאיל 

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

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

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105
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 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

מנטה + סרט + כיסים 25 
_____________________________________________)34-37(ש"ח 050-4188702

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)34-37(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

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

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה ד"ר בייבי מצב מצוין 

_____________________________________________)41-42ח(390 ש"ח בב"ב 052-7600336

 מזרן חדש לעגלה 20 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית 150 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ חדשה 
relbob ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 פגוש לעגלת תאומים 50 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב ידנית אוונט 
כחדשה 90 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 עגלת בוגבו קמיליון צבע 
ב'ז מתוחזקת 500 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 משאבת חלב מדלה 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב ידנית 
_____________________________________________)42-43ח(חדשה 50 ש"ח 058-3245685

 בקבוקים ומוצצים חדשים 
_____________________________________________)42-43ח(5 ש"ח כ"א 058-3245685

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(220 ש"ח 054-7216671

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)42-43ח(400 ש"ח 054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(450 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(400 ש"ח 054-7216671

 למכירה לול עץ + מזרן 
מצב כחדש 220 ש"ח טל': 

_____________________________________________)42-43ח(03-9221359

 למכירה מיטת תינוק 180 
ש"ח + לול עץ מתקפל 120 

ש"ח אפשר גם מזרון אורטופדי 
_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

 למכירה עגלת טיולון + 
אמבטיה איכותית צבע ירוק 

זוהר + שחור chipoculu ב- 
360 ש"ח בלבד איכותי כולל 

_____________________________________________)42-43ח(צמיגי אויר 053-3076507

 מציאה! מצב מצויין 
אוניברסיטה עם פסטנר מנגן 

ומוביילים 40 ש"ח בלבד
_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 מציאה! מצב מצויין תיק 
לעגלת תינוק 30 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 מציאה! חדש! כרית 
 my brest הנקה בייבי טבע

friend רק 70 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 מציאה! מצב מצויין 
משטח החתלה לשידה מידות 

60*77 ס"מ 30 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 מציאה! חדש! סינר הנקה 
מהמם mika רק 20 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 ניילון לעגלה 10 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 054-7216671

 רולר בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן בוגי לים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(50 ש"ח 054-7216671

 בריטה מסנן מים )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 סודה סטרים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(120 ש"ח 054-7216671

 קסדה לרכיבת סוסים 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 וסט לבלוני גז 60 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 בתי תפילין בהמה גסה 
_____________________________________________)42-43ח(350 ש"ח 054-4273857

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

וטרינות, מראות, מצב מצויין, 
_____________________________________________)41-44(במחיר מציאה 050-6734292

 למכירה מיטת קומותיים 
על קל עם ארגז מצעים 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 055-8811828

 ספה תלת מושבים דמוי 
עור בצבע חום בסך 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(טלפון 052-8958197

 קומודה 5 מגירות בצבע 
עץ אלון בסך 400 ש"ח טלפון 

_____________________________________________)42-43ח(052-8958197

 מראת גוף ממסגרת עץ 
_____________________________________________)42-43ח(בסך 200 ש"ח 052-8958197

 נברשות ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(טלפון 052-8958197

 שידה בעלת 5 מגירות 
מעץ במצב מעולה בסך 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח פלאפון 052-8958197

 2 שידות בעלות 2 מגירות 
בצבע אלון 200 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)42-43ח(052-8958197

 למכירה שולחן פינת אוכל 
1.20 מטר נפתח 2.40 מטר 

זכוכית מחוסמת + 6 כסאות 
מצב מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

 למכירה שולחן אוכל 
מתכת עם זכוכית עבה 350 

ש"ח מידות 1.20 מטר על 90 
נפתח ל- 2.40 מטר

_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

 למכירה כסאות אוכל 70 
ש"ח כל אחד כולל הובלה 

_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

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

_____________________________________________)42-43ח(03-6199806

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)42-43ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 050-3337530

 כיסא מחשב 100 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(050-7463631

 מדף זכוכית חדש 45*18 
+ תליה פינות מעוגלות 70 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 058-3233170

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(280 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

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

ס"מ( )בני ברק( 400 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 למכירה שולחן זכוכית 
לגינה/חצר במחיר 280 ש"ח 
חדש פלאפון 052-6565524 

_____________________________________________)41-42ח(הוד השרון

 למכירה מיטת קומותיים 
על קל עם ארגז מצעים 500 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 055-8811828

 כסאות חדשים דמוי עור 
אפור כהה נקנו בטעות מחיר 
220 ש"ח נקנו ב- 570 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(לפני חודש 052-6140800

 למכירה שולחן עץ פינת 
_____________________________________________)41-42ח(אוכל 500 ש"ח 052-6140800

 למכירה נברשת מפוארת 
_____________________________________________)41-42ח(200 ש"ח 052-6140800

 ספריה מעץ מלא מדפים 
+ מגירות רוחב 120 מנגר 

אפשרות לשולחן תואם 500 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-2239905

 נברשות/תאורה מחיר 
100 ש"ח פלאפון

_____________________________________________)41-42ח(052-8958197

 סלון 2+3 דמוי עור במצב 
טוב בסך 400 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)41-42ח(052-8958197

 שידה מעץ מלא 5 מגירות 
גובה 1.20 רוחב 55 עומק 44 

מחיר 450 פלאפון
_____________________________________________)41-42ח(052-8958197

 מיטה וחצי במצב מצויין 
רוחב 1.20/2.00 מחיר 450 

_____________________________________________)41-42ח(פלאפון 052-8958197

 כורסא + הדום בצבע חום 
מחיר 150 פלאפון

_____________________________________________)41-42ח(052-8958197

 ספת נוער 190*80 
נפתחת + ארגז מצעים טוב 
_____________________________________________)41-42ח(מאוד 500 ש"ח 03-7318042

 מדף זכוכית חדש 45*18 
+ תלי פינות מעוגלות 70 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 058-3233170

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

וטרינות, מראות, מצב מצויין, 
_____________________________________________)41-44(במחיר מציאה 050-6734292

 עגלה משולבת + לול + 
טרמפולינה וכסא בטיחות 370 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח פלאפון 050-9089110

 עגלת טיולון + ניו בורן 
חדשה וקומפקטית צבע ב'ז ב- 

_____________________________________________)43-44ח(450 ש"ח 052-7652446

 עגלת בוגבו דגם פרוג 
שמורה כולל אמבטיה טיולון 
וערכת חורף מחיר 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(ב"ב 054-8412976

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה ד"ר בייבי מצב מצוין 

_____________________________________________)43-44ח(390 ש"ח בב"ב 052-7600336

 לול קמפינג במצב מצוין 
כולל מזרון 100 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)43-44ח(050-4131634

 מזרון למיטת תינוק איכותי 
_____________________________________________)43-44ח(50 ש"ח 050-4131634

 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון 500 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)43-44ח(050-4107696

 טיולון מקלרן תאומים 
צבע כחול 450 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(050-4107696

 למסירה מחמם בקבוק 
לתינוק של אוונט

_____________________________________________)43-44ח(03-5709879

 למכירה גגון לבוגבו 5 צבע 
תכלת 200 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(054-8481924

 מציאה!! בוגבו קמיליון 
צבע פוקסיה במצב מעולה!!! 

_____________________________________________)43-44ח(רק 500 053-4733420

 מציאה!!! שידת החתלה 
מעוצבת כחדשה כולל 

המשטח רק 450
_____________________________________________)43-44ח(053-4733420

תקשורת
 למכירה פלאפון כשר בלו 

כחדש 180 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)43-44ח(054-8476500

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 אקווריום פנורמי + עמודי 
שיש ואביזרים שמור במיוחד! 
_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח כ"א 058-3274726

 מזוודה גדולה במיוחד 
כחדשה רק 180 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)43-44ח(050-9809110

 למכירה בבני ברק דררות 
במחיר 150 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-44ח(לפרטים 055-6769951

 TREK למכירה אופני 
הילוכים 500 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4107904

 למכירה אופני הילוכים 
מידה M ב- 500

_____________________________________________)43-44ח(050-4107904

 אקווריום באורך מטר + 
משאבה דרוש תיקון רק 100 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 חליפת בר מצווה בצבע 
אפור בהיר 3 חלקים במצב 

חדש מחיר 450 ש'
_____________________________________________)43-44ח(052-2449315

 דיסק שמע ל"ג בעומר 
במירון ווברמן 8 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 כיסוי לרכב חיצוני M חדש 
באריזה מתאים לכל רכב 150 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח נייד: 052-2437292

 ילקוט ניקי + קלמר תואם 
מצב מעולה 80 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 מגהץ שיער קנדי 40 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(בבני ברק 052-7600336

 למסירה תיק סמינר תקנון 
בצבעי כחול תכלת מצב מצוין 

_____________________________________________)43-44ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל:

050-5291073 אבנר:
_____________________________________________)43-44ח(050-3337530

 למכירה ציוד לדגי נוי 
לבעלי החיים דניאל

050-5921073 אבנר
_____________________________________________)43-44ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 
דניאל: 050-5291073 אבנר 

_____________________________________________)43-44ח(050-3337530

 למכירה שער מברזל + 
משקוף + מנעול + צילינדר 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח 054-2819921

 למכירה אופניים 24 במצב 
חדש לנערים מגיל 10 350 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 054-2819921

 למכירה תוכונים צעירים 
ב- 40 ש"ח לאחד ותרנגולות 
מטילות ב- 80 ש"ח לאחת 

_____________________________________________)43-44ח(08-9765927

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר 20 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)43-44ח(בירושלים 052-7191446

 כמה ערכות ליצירת 
קשתות מפרחים לילדות 7 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 053-3187276

 שובר 300 ש"ח לקפה 
קפה ב- 230 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(053-3187276

 למסירה שמלה מידה 36 
לחתונה ב'ז מיוחדת + שמלה 
של TUCH ורוד עתיק מידה 

_____________________________________________)43-44ח(38 טל': 03-6799580

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(054-8490548

 למכירה תוכי קוואקר 
מתחיל לדבר רק ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(כולל כלוב 050-4180104

 למסירה חולצה וחצאית 
שיפון בהיר מידה 36 טל': 

_____________________________________________)43-44ח(03-6799580

 מזוודה גלגלים יפה 06 
ש"ח מידות 20*33*50 י"ם 

_____________________________________________)43-44ח(054-2633790

 אופניים מידה 22 מצב 
מצוין + מנעול ומגן כסא 350 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 054-8474176

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

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(050-4176661

 למכירה כיור מטבח 
איכותי מידות קטנות כחדש 

_____________________________________________)43-44ח(מחיר 500 ש"ח 050-8557339

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)43-44ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 אהיל לבן דמוי תחרה 
לתליה מהתקרה 40 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(בב"ב 052-7600336

 אוזניות אפל פרו בלוטוס 
חדשות ב- 500 ש"ח במקום 

_____________________________________________)43-44ח(800 יהודה 052-7667577

 מצלמת קנון 185 מצויינת 
עוד כשנתיים באחריות קנון 
450 ש"ח במקום 590 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336 בב"ב

 למכירה תוכי דררה + 
כלוב האכלת יד לא נושך רק 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח 050-4180104

 בבני ברק 50 גליונות 
קומיקס מ- 100-150 50 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(054-8457681

 בבני ברק גיפ ממונע לילד 
במצב חדש + נגרר 400 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(054-8457681

 בבני ברק בובת קופהלה 
של וקסברגר 100 ש"ח מצב 

_____________________________________________)43-44ח(מצויין 054-8457681

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)43-44ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7116399

 מפת יגר חדשה בצבע 
ב'ז 1.50*2.20 מטר 50 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(050-4087927

 תלושים בשווי 500 ש"ח 
 head over לחנות בגדים

heels ב- 380 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(050-4087927

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)43-44ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)43-44ח(38 100 ש"ח 058-3233170

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(055-6768157

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)43-44ח(30 שקל 055-6768157

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(לרפידות דיסק 055-6768157

 350V בקרים לחשמליות 
ב- 170 שקל 500V ב- 230 

_____________________________________________)43-44ח(שקל 055-6768157

 סיר לחץ נעמן חדש 7.5 
_____________________________________________)43-44ח(ליטר 100 ש"ח 050-4131038

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטא 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח 050-4960603

 שמלת חתונה שחור 
זהב מידה 14 150 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 כרית נוחות למיטה 
עמינח כמעט חדשה גודל 

60*60 בב"ב 80 ש"ח במקום 
_____________________________________________)43-44ח(180 ש"ח 052-7600336

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(למדף בב"ב 052-7600336

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי ב- 20 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ רגיל 
לאופניים חשמליות או רגילות 
כולל פנימית וצמיג 40 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי נשלף 
10 שקל עם שמיניות וצמיג 
_____________________________________________)43-44ח(אינץ 10 שקל 054-3177932

 גלגל 14 אחורי 20 שקל 
גלגל 16 אינץ אחורי 20 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל 
אופני ילדים 40 שקל 20 אינץ 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 שלדות אופניים חשמליות 
להרכבה מהירה 40 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שיאומי 2 30 שקל

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
אינץ 25 שקל צמיג 10 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(לכרך ב"ב 052-7600336

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

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 כלי בית סירים ומחבתות 
_____________________________________________)42-43ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 מוט מתח כושר ומכשירי 
_____________________________________________)42-43ח(כושר 50 ש"ח 054-4273857

 שעונים לגברים ונשים 
_____________________________________________)42-43ח(20-50 ש"ח 054-4273857

 מתקן חדש לתליית מסך 
_____________________________________________)42-43ח(מחשב 30 ש"ח 054-4273857

 מנשא לאופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(גמיש 054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 דיסק לחיתוך ברזל 5 200 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לבית ולגינה 
_____________________________________________)42-43ח(20 ש"ח 054-4273857

 תפילין בהמה דקה 500 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 כבל מאריך בכל הגדלים 5 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 בימבה ג'וק )בני ברק( 30 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
עם תומך )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מגבעת לנערים 25 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 בלנסטון נעלי הרים מידה 
_____________________________________________)42-43ח(45-41 50 ש"ח 054-4273857

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)42-43ח(לרפידות דיסק 055-6768157

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי שניהם ב- 20 

_____________________________________________)42-43ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

חשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)42-43ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)42-43ח(054-3177932

 גלגל 14 קידמי 10 שקל 
אחורי 20 שקל גלגל 16 אינץ 
_____________________________________________)42-43ח(אחורי 20 שקל 054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל 
אופני ילדים 40 שקל 20 אינץ 

_____________________________________________)42-43ח(054-3177932

 שלדות של אופניים 
חשמליות שניתן להרכיב 

לנסיעה 50 שקל
_____________________________________________)42-43ח(054-3177932

 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שניים ב- 40 שקל

_____________________________________________)42-43ח(054-3177932

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח -050

_____________________________________________)42-43ח(4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)42-43ח(500 ש"ח 050-4960603

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 50 ש"ח 
דניאל: 050-5291073 אבנר: 

_____________________________________________)42-43ח(050-3337530

 למכירה אקווריום 50/50 
50 ש"ח דניאל: 050-5291073 

_____________________________________________)42-43ח(אבנר: 050-3337530

 עגלה תחתית גלגלים 
למכונת כביסה עד 6 ק"ג 100 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 050-7463631

 סל כביסה 3 תאים בד 80 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 050-7463631

 אטלס גאוגרפיה ללימודים 
_____________________________________________)42-43ח(50 ש"ח 050-7463631

 ספרים ללימוד פוטושופ 
דרים וויר פלאש 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)42-43ח(050-7463631

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)42-43ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)42-43ח(38 100 ש"ח 058-3233170

 HP תיק למחשב נייד 
_____________________________________________)42-43ח(חדש! 50 ש"ח 058-3245685

 שק שינה בוגבו 100 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(שחור חדש 058-3245685

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(70 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(120 ש"ח 054-7216671



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ז’ חשון- ח’ חשון תשפ”ב   13/10/2021-14/10/2021

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

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

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)42-48(או בבתים 055-5527391

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■ 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 - ייעו 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

 ■

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)20-43ש(052-7623142

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

7,000

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

תמורת עזרה מיכל 
_____________________________________________)34-44ח(050-5952474

 למעון חרדי בפ"ת 
דרושה מטפלת חמה 

ומסורה, תנאים טובים!
_____________________________________________)42-43ל(053-5459071

 למרכז הספורט הדתי, 
מדריכי/ות: כדורגל, 

חנ"ג, התעמלות, קרקע, 
אומנות, לשעות צהרים, 
ש.גבוה 052-6420609 

053-5242789)39-42(_____________________________________________

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 כלוב גדול לארנבות סה"כ 
_____________________________________________)42-43ח(120 שקל 054-8515875

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

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(050-4176661

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)42-43ח(חדש 50 ש"ח' 053-3147379

 למכירה ראש פאה גבוה 
כחדש ממש ב- 60 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)42-43ח(052-7176628

 אופני הילוכים במצב 
מצוין מידה 24 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(053-4111074

 מכשיר ניווט GPS עם 
מפות IGO ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(בלבד 053-4111074

 זוג תוכונים עם תא הטלה 
_____________________________________________)42-43ח(110 ש"ח בלבד 053-4111074

 שעון מכני אוטומטי חדש 
_____________________________________________)42-43ח(לגבר 80 ש"ח 053-4111074

 מכשיר תדרים להרזיה 
חדש באריזה 80 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(053-4111074

 ערכת אביזרים לתיקון 
שעונים וטלפונים נידים 75 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 053-4111074

 שעון מכני אוטומטי סיטזן 
_____________________________________________)42-43ח(לאשה 39 ש"ח 053-4111074

 פלקטים לגננות בכל 
הנושאים פינות גן מושקעות 
על ידי צירת מקצועית ב- 10 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 050-4129179

 מגזיני זמן מרתקים 
במחיר 30 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)42-43ח(בירושלים 052-7191446

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 360 ש"ח כל אחד 
_____________________________________________)42-43ח(ב"ב 054-8412976

 למכירה 2 שמלות ערב 
לילדות מידות 2-8 בצבע 

אפרסק חדשות 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)42-43ח(052-7176628

 למכירה שואב אבק 
איכותי + מזוודה חזקה + 

מסך מחשב 90 ש"ח כל דבר 
_____________________________________________)42-43ח(053-3075607

 למכירה טלפון סלולארי 
נוקיה 90 ש"ח + מסך מחשב 
90 ש"ח + מדפסת עם סורק 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח ב"ב 053-3076507

 שעון חדש באריזה 
GANT אחריות לשנתיים 

500 ש"ח טל': 02-5376012 
_____________________________________________)42-43ח(052-7109034

 למכירה תכולת בית כולל 
עגלת שוק ברזל 90 ש"ח 

בלבד + קומודה 200 ש"ח + 
מדפסת עם סורק 140 ש"ח 

+ שידה 180 ש"ח עץ מלא + 
מסך מחשב 90 ש"ח + מגהץ 
_____________________________________________)42-43ח(אדים 140 ש"ח 053-3076507

 למכירה מפזר חום 60 
ש"ח + אופניים תקינות 90 

ש"ח + שולחן כתיבה לבן + 
כסא גלגלים וידיות 100 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(בלבד 053-3076507

 למכירה מזוודה חזקה 90 
ש"ח + כסא רכב 90 ש"ח + 

סלקל 75 ש"ח בלבד
_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

 מציאה! חדש באריזה 
משקפת מקצועית למרחק 
90 ש"ח במקום 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 מציאה! חדש באריזה תיק 
גב יקר ואיכותי למחשב נייד 

ומסמכים 40 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(03-6199806 בערב

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 במצב מצויין 130 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-2819921

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 200 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 052-3463482

 מעמד מרשים לשתי נרות 
שבת + הברכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)42-43ח(055-6768157

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)42-43ח(30 שקל 055-6768157

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 לתות קידס בגדי 
ילדים דרושות עובדות 
למשמרות בוקר/ערב, 

תנאים טובים למתאימות 
054-7694963)42-45(_____________________________________________

 דרושות סייעות לגיל 
+25, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג-ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)42-45ש(054-8507450

 לישיבה בב"ב דרוש עוזר 
טבח מנוסה + עבודות קלות 

053-6604091)41-42(_____________________________________________

 דרושה עובדת לחנות 
ממתקים ומתנות, בק.ויזניץ 
ב"ב, עדיפות לדוברי אידיש 

058-3215030)41-44(_____________________________________________

 למאפיית מצות בכפר 
חב"ד דרושים עובדים עם 

נסיון/ללא נסיון, תחילת 
עבודה יום שלישי כ"ט 

תשרי יוסי-
058-7701005)41-44(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ למכבסה 
בב"ב, מיידי, מ- 9:00-17:00, 

גמישות בשעות, שכר 
התחלתי 35 ש"ח

_____________________________________________)42-43ש(052-7699655

 דרושות סייעות למעון 
פרטי ברמת גן, למשרה מלאה 

_____________________________________________)42-1/22ש(7:30-4:30 052-8286090

 לגן בגני תקווה דרושה 
מטפלת במשרה מלאה, 

תנאים מצויינים למתאימה 
_____________________________________________)42-43ל(058-4770321

 למעון בבני ברק 
מטפלות במשרה מלאה/
חצי משרה, תנאים הכי 

טובים שיש
054-5558835)42-43(_____________________________________________

 למכבסת שלגית 
בב"ב, שליח עם רישיון 
נהיגה, מנהל משמרת, 

עובד/ת לחצי משרה 
משעה 15 אבי
_____________________________________________)42-43ש(050-8460282

 למכבסה בירושלים 
דרוש/ה עובד/ת רציני + רשיון 
נהיגה, למשרה מלאה לפרטים 

054-3090601)42-43(_____________________________________________

 התפנה בעל קורא בנוסח 
ספרדי ירושלמי בב"ב

_____________________________________________)42-43ח(054-8471038

דרושות מדריכות 
לצהרוני מתנ"ס 

גבעת שמואל
שעות עבודה:13:45-17:00 

5 ימים בשבוע

לפרטים: 050-5500359

תנאי העסקה מעולים

קול העיר (ב"ב) / 8307718 /

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים לצהרונים בגני ילדים

050-8529943 לפרטים נוספים, מיטל:
נטלי: 052-5552021, מיכל: 054-4331156

דרושות/ים לצהרונים בגני ילדים

סייעות/ים וגננות/ים

משפחה חמה 
מקבלת נשים 

 מבוגרות 
)סיעודיות(

073-7366818
03-6774319

« המלצות בשפע
« יחס חם ואישי

 חובה רישיון לקטנוע
שכר 7,500 ₪ נטו

דרוש שליח למרכז

 לפרטים שמוליק

053-2278333

קול העיר בני ברק / 8308287 /

*המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

למרפאת כללית סמייל בני ברק

סייע/ת לרופא שיניים!
דרוש/ה

nofaryeh@clalit.org.il :קו"ח למייל
פקס: 03-5434432

התפקיד כולל: סיוע לרופא שיניים, ביצוע ופיתוח תצלומי 
רנטגן, מתן שירות למטופלים, העבודה במשמרות בוקר, 

ערב ושישי לסירוגין.
המתאימים /ות יהנו מתוספות בשכר, 

קרן השתלמות, פעילויות רווחה ומתנות בחגים 
ובימי הולדת ועוד! 

* תעודת סייע/ת או ניסיון בתחום.

03-5795922

⋅שליח 
⋅גובה 

⋅מחסנאי 
⋅מנה"ח )לחצי משרה(

וכן עובדים 
לתחומים נוספים

למפעל זכוכית 
דרושים

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

 לחברה בפתח תקוה, 
מזכירה למשרה מלאה, 

עצמאי/ת ושירותי/ת, 
שליטה באופיס, קו"ח 

menahel13@gmail.com 43-46(למייל(_____________________________________________

 למעון, דרושה מטפלת 
לתינוקיה- מיידי
_____________________________________________)43-46ש(054-4893566

 דרושה עובדת לעזרה 
בעבודות בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ש(לשעה 054-3607420

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה מטפלת למשרת 

צהריים, 13:30-16:00
052-7641817)43-44(_____________________________________________

 לפיצה דומינו בני ברק 
)כשר למהדרין(, דרושים 

שליחים )בלי קטנוע(, 
שכר 35 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)43-46ש(054-4596777

דרושות סייעות
לגני ילדים 

על הרצף האוטיסטי
קחו חלק והצטרפו 

לעולם צבעוני ומיוחד 
שמרחיב את הלב!

המודעה פונה לשני המינים

jobstaf@alut.org.il  :8859*לפרטים ולשליחת קו"ח

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

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד בתחום/טיפול לפי שעה 
_____________________________________________)43-44ח(050-6651365

 בחורה אמינה מעוניינת 
לגור אצל קשישה בבני ברק 
_____________________________________________)43-44ח(תמורת עזרה 052-7104053

 אברך חסידי רציני מעוניין 
בעבודה אחה"צ ערב בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(054-8420794

 אברך עם נסיון בירושלים 
יכול ללמוד עם בחור/ילד בין 

_____________________________________________)42-43ש(הסדרים 055-6781205

 לגן פרטי בגבעת שמואל 
דרושה מטפלת למשרה מלאה 

_____________________________________________)41-42ל(ניקול 050-7250631

 דרושה מטפלת 
למעון יום במרכז בני 

ברק, תנאים מצויינים 
למתאימה 052-7119894 

054-4842065)41-52(_____________________________________________

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

 דרושה גננת ממלאת 
מקום לגילאי שנתיים, 

עד השעה 13:15 במרכז 
העיר בפתח תקווה, שכר 

נאה לפרטים
054-8121234)42-43(_____________________________________________

 זוג תוכונים + כלוב + 
כלוב הטלה בני חצי שנה 200 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-8508986

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 שמלת חתונה שחור 
זהב מידה 14 150 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)41-42ח(052-7600336

 כרית נוחות למיטה עמינח 
כמעט חדשה גודל 60*60 

בב"ב 80 ש"ח במקום 180 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-7600336

 מעוניין לעזור לקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)43-44ח(052-3595314

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)43-44ח(054-7396092

 בן 34 מחפש עבודה בכל 
תחום עם רשיון נהיגה זמין 

_____________________________________________)43-44ח(מיידית 052-5899627
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