
דירות 
למכירה

כ’ כסליו- כ”א כסליו תשפ”ב
24/11/2021-25/11/2021

4-4.5 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 חד', 135 מ' נטו, +5 חדרים 
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 

 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, 

2,900,000 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

אלעד

פנטהאוזים ודירות גן

 בבן זכאי דופלקס 
6 חדרים + גג גדול, 

240 מ"ר, קומה ג' ללא 
מעלית, 3 כ"א, נוף 

מרהיב, חניה משותפת, 
3,490,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 טאבו משותף, 
ביונה הנביא 5 חדרים, 

משופצת מהיסוד, קומה 
4, 1,290,000 ש"ח, 

מציאה!!! א"א לקחת 
משכנתא תיווך ש. 

_____________________________________________)46-46(מאירוביץ 054-6506501

 למכירה ביהודה הלוי דירה 
80 מ"ר + אופציה גדולה, 

קומת קרקע, כניסה פרטית 
_____________________________________________)47-50ש(תיווך ב"ב 050-9094402

 בהזדמנות ברחוב 
חברון, בקומה 2.5, דירה 

גדולה, 3 חדרים, 100 
מ"ר, משופצת חלקית 

+ אופציה ממשית 
לבניה על הגג )רעפים(, 
2,050,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)47-47(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בהזדמנות ברחוב 
חברון, בקומה 2.5, דירה 

גדולה, 3 חדרים, 100 
מ"ר, משופצת חלקית 

+ אופציה ממשית 
לבניה על הגג )רעפים(, 
2,050,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)47-47(_____________________________________________

 ברחוב טרפון 4 חדרים, 
קומה ג' ואחרונה, גג 

רעפים, חזית, משופצת 
חלקית, 1,750,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756
)45-45(_____________________________________________

 ברחוב חברון 5 חדרים, 
120 מ"ר, קומה ג' ללא 
מעלית, חזית + היתרי 

בניה על הגג )בטון(, 
2,590,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)48-48(_____________________________________________

בני ברק

 באזור קוטלר 80 מ"ר, 
היתר להרחבה כ- 40 
מ"ר, קרקע מוגבהת, 

חזית, מיידית תיווך 
_____________________________________________)48-49(אשכנזי 058-5558815

 בבלעדיות במרכז העיר, 
מציאה! דופלקס 5 חד', 140 

מ"ר + 2 מרפסות, נוף פתוח, 
יחידת הורים וחדר ארונות, 

רק 1,900,000 ש"ח "שחף 
_____________________________________________)49-49(נכסים" 054-9422194

דופלקסים

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות, מציאה! דירת 

4 חד', 110 מ"ר, נוף ירוק, 
בנין קטן, אופציה מבוטנת, רק 
1,475,000 ש"ח גמיש "שחף 

_____________________________________________)49-49(נכסים" 052-5752500

באר שבע
 חדשה, בבלעדיות, 

בשכונה י"א, רחוב 
שיטרית, דירה מחולקת 
ל- 3 יחידות, קומה 4/4, 

מושכרת כבר 3 שנים 
ברציפות לאותם שוכרים, 

6,400, מחיר שיווק 
054-4813717 999,000)49-49(_____________________________________________

 חדשה, בבלעדיות, 
שכונה י"א רחוב מצדה, 

2 יחידות דיור, קומה 3/4, 
מושכרות 4,900, מחיר 

שלא יחזור 880,000 
054-4813717)49-49(_____________________________________________

 מבצע יואב שכונה 
ו' החדשה, קומה 1/4, 

מחולקת ל- 2, מושכרת 
4,600, מחיר שיווק 

054-4813717 890,000)49-49(_____________________________________________

 שכונה ג' ברחוב 
הנדיב, דירה, קומה 

1, 110 מ"ר, מושכרת 
4,600, מחיר 955,000 

054-4813717)49-49(_____________________________________________

 למכירה שכונה י"א 
שאול המלך 125, קומה 

3/4, 84 מ"ר, מצויין 
לחלוקה ל- 2 יחידות 

גדולות, 735,000, שיווק 
054-4813717)49-49(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 דירת 4 חדרים, 

משופצת מהיסוד, ברחוב 
מוריה המבוקש, קרוב 
למכללת סמי שמעון, 

קומה 2, 97 מ"ר, 
900,000 ש"ח
054-4813717)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 למכירה, שכונה ו' 
החדשה מול הקרייה 

החרדית, דירת 3 חדרים, 
קומה 3/4, 78 מ"ר

054-4813717)49-49(_____________________________________________

 חדשה, בבלעדיות, 
בשכונה ג' ברחוב שרעבי, 

דירת 3 חדרים, 76 מ"ר, 
קומה 1/4, מושכרת 

2,400, מעולה לחלוקה, 
מחיר שיווק 680,000 

054-4813717)49-49(_____________________________________________

 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 
765,000 ש"ח
054-4813717)49-49(_____________________________________________

 דיל מטורף, דירת 
3.5 חדרים, מעגל 

ראשון לאוניברסיטה, 
3 דקות הליכה, 65 

מ"ר, מושכרת, לעסקה 
מיידית, מחיר: 880,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח 054-4813717

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 4 

חדרים גדולה 2,500,000, 5 
חדרים 2,600,000 כולל חניה 
B.D.A 49-49(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

חדרים 1,600,000 גמיש, 4 
ח' 2,000,000, 3 ח' פנטהאוז 

 054-8449423 2,000,000
B.D.A 49-49(תיווך(_____________________________________________

 בטבריה-קוק, ק"ב, 
67 מ"ר )גג רעפים(, חזית, 
שמורה, מיידי, 1,600,000 

_____________________________________________)49-49(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בן זכאי כ- 102 מ"ר, קו"2 
+ מעלית + סוכה, מיידית 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)49-49(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 
90 מ"ר, מחולקת, 

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

_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

 בבלעדיות ברבי מאיר, 
קומה ראשונה, מעלית וחניה, 

235 מט', לשעבר 2 דירות 
שכיום אוחדו לדירה אחת, 3.7 

ש"ח גמיש "פנחס נכסים" 
055-6789653)49-49(_____________________________________________

 מציאה! להשקעה 
ולמגורים, בסמטת רחל, 

קרקע, מחולקת ל- 2 יח', 
מושכרות ב- 5,000 ש"ח, 

1,850,000 ש"ח
_____________________________________________)49-52ש(050-4103769 054-8463835

 בעל דירה, נמכור/נשכיר 
את דירתך ללא עמלת דמי 

_____________________________________________)49-49(תיווך תיווך צור 03-6701920

 בבלעדיות! בבניה בשיכון 
ג' דירות 3/4 חד', אכלוס בעוד 

כשנה אמפייר-סטייט נדל"ן 
052-7181411)49-49(_____________________________________________

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)49-49(_____________________________________________

 בלעדי 70 מטר בפ"כ, בניין 
חרדי, קומה שניה ואחרונה, 
גג רעפים, 1,450,000 תיווך 

_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור גבעת רוקח, 
חדשה, מחולקת, כ- 100 

מטר, מקבלים שכירות 7,000 
שקלים, 2,200,000

B.D.A 49-49(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

B.D.A 49-49(תיווך(_____________________________________________

 בכהנמן אזור הר סיני 
לקראת בניה, פנטאוס 
160 מ"ר במפלס אחד 

+ גג מוצמד בטאבו עם 
מעלית ומדרגות לקומת 

גג!! ב- 3,500,000 ש"ח 
להב נכסים

050-4177750)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! ביהושוע דירת 
גן 5 חד', 116 מ"ר + חצר 

פרטית 50 מ"ר, ק"ק, שמורה, 
2,150,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)49-49(_____________________________________________

 קרוב למרכז העיר, 
דופלקס 7 חד', 170 מ"ר 

בנוי + 50 מ"ר מרפסת 
גג, ק"ג, מרווחת מאוד, 
3 כיווני אויר, משופצת 
ויפה, נוף פתוח תיווך 
_____________________________________________)49-50(אשכנזי 058-5558815

 בבלעדיות בקריית הרצוג 
דופלקס בקומה 3 ו- 4, כ- 

150 מטר + אופציה גדולה, 
2.2 ש"ח גמיש "פנחס נכסים" 

055-6789653)49-49(_____________________________________________

 ברוזובסקי דופלקס 230 
מ"ר, ק"ה, חזית + יחי"ד, 

מטופחת ויפה, 4,150,000 
גמיש תיווך הנדל"ן

050-4177419)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! בפרדס כץ 
דופלקס 160 מ"ר, מחולק 

ל- 4 חד' + יחידה, משופצת, 
ק"ג, חזית, 2,200,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)49-49(פנחסי 03-5799308

 באזור לנדאו הירש 
דופלקס 190 מ"ר, ק"ד + 

מעלית + חניה, מושקעת + 
מרפסת גדולה, 3,100,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 א.שלוש השעות 
דופלקס 6 חד', כ- 

150 מ"ר, ח.בטאבו, 
מ.שמש ו- 80 להרחבה, 

2,000,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)49-49(לדיור" 052-5222690

 א.נוייפלד דופלקס כ- 5 
חד', כ- 120 מ"ר, 40 

מ.שמש, 80 א.להרחבה, 
2,170,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)49-49(לדיור" 052-5222690

 במכבים דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

ק"ב אחרונה, א.גדולה, 
1,690,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 למכירה דופלקס 
בחנה סנש, 6 חדרים, 
210 + מרפסות 70, 

מוארת מאוד, מתאימה 
למשפחות ולהשקעה, 

מחיר: 4,100,000 גמיש 
תווך רבקה נקב
053-9244430)49-49(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, דירה גדולה 
ומרווחת, 6 חדרים, 120 מ"ר, 
חזית, ק"א, מעלית, סוכה, כ. 
_____________________________________________)49-49(מיידי נדלנצ'יק 050-4122744

 בשיכון ג' 5 חד', חזית, 
מעלית, חניה + אופציה 

תיווך אשכנזי
058-5558815)49-50(_____________________________________________

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, מציאה!! בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 5 
חד', קומה ראשונה + מרפסת 

סוכה + יחידת דיור 40 מ"ר 
_____________________________________________)49-49("פנחס נכסים" 055-6789653

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

1 + יחידה 35 מטר, 3 כיווני 
אוויר "פנחס נכסים"

055-6789653)49-49(_____________________________________________

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

+ מרפסת 10 מטר, משופצת 
_____________________________________________)49-49("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה!!! בשלוש 
השעות בניין חדש, 5 חד', 

קומה שניה, 122 מטר + חניה 
בטאבו, 2,050,000 "פנחס 

_____________________________________________)49-49(נכסים" 055-6789653

 בלעדי, מציאה!! 
במינץ 5 חדרים ענקית, 
כ- 120 מ"ר, חזית, ק"ד 

+ מעלית + חניה צמודה 
בטאבו, 2,350,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)49-49(והשקעות 054-4290600

 א.טרומפלדור 5 חד', 
כ- 117 מ"ר, 1 בקומה, 

ק"א, מעלית, 3 כ"א, 
ח.בטאבו, 2,030,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)49-49(_____________________________________________

 בבורוכוב 5.5 חד', 
ק"א, כ- 110 מ"ר, 

מפוארת, חניה, 
1,888,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

 למכירה בגולומוב 2 
דירת 5 חדרים, 115 מטר, 

עם מרפסת + 2 חניות, 
מושכרת לעוד שנה, 

מחיר: 2,830,000 תווך 
_____________________________________________)49-49(רבקה נקב 053-9244430

 באזור רוזובסקי 4 חדרים, 
כ- 100 מטר + אופציה 

להרחבה, משופצת כחדשה, 
2,380,000 גמיש

B.D.A 49-49(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 4 חדרים, 
משופצת ומושקעת כחדשה, 

כ- 90 מטר, 2,050,000
B.D.A 49-49(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בהלוחמים 4 חד', בגמר 
בניה, קבלן אמין, ק"ב, 95 

מ"ר, חזית, 2,130,000 תיווך 
_____________________________________________)49-49(הנדל"ן 050-4177419

 בצירלזון 4 חד' מהממת, 
ק"ו, חדשה, נוף + מחסן גדול, 

בנין חדש, 2,420,000 תיווך 
_____________________________________________)49-49(הנדל"ן 050-4177419

 בסוקולוב-ר"ע כ- 4.5 
חד', 85 מ"ר, חזית, מטופחת 

ושמורה, ק"א + אופציה, 
1,680,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)49-49(_____________________________________________

 באזור השלושה בבניין 
חדש 4 חד', 95 מ"ר, ק"ג 
+ מעלית + חניה, חזית, 

2,200,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! באזור גרשטנקורן 
4.5 חד', 110 מ"ר, ק"ג, חזית, 
א. בגג, משופצת, 2,100,000 
_____________________________________________)49-49(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור אחיה השילוני 
4 חד', 100 מ"ר, ק"א, מעט 
דיירים, מסודרת, 2,050,000 
_____________________________________________)49-49(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 מציאה!! בקריית 
הרצוג 4 חד', כ- 94 מ"ר, 

מעלית, ממ"ד, סוכה, 
מ.שמש, 1,780,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)49-49(_____________________________________________

 קריית הרצוג 4 
חד', קומה א', 38 

א.להרחבה, משופצת, 
סוכה, 1,620,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)49-49(_____________________________________________

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

רק 1,680,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 במשולם ראט 4.5 
חד', ק"א, כ- 100 מ"ר, 

מ"ש 20 מ"ר, 3 כ"א, 
1,650,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 באבוחצירא 4.5 חד', 
כ- 95 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 
חניה, 1,730,000 נדל"ן 

_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

 בלעדי! בסוקולוב 4 חד', 
95 מ"ר, ק"ב, משופצת, חזית, 
סוכה גדולה, 2,000,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 דירה מטופחת, 
מדהימה, בתחילת ר' 
עקיבא, 4.5 חד', סלון 

גדול וחדרים גדולים, 
כ- 100 מ"ר, מאווררת, 
אמבטיה ויחידת הורים 

משופצים, חזית, נוף 
פתוח, ק"ג, חניה מקורה 

+ אופציה בגג בטון 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

058-5558815)49-50(_____________________________________________

 בהזדמנות! בבן זכאי 4 
חד', ק"ק + תוספת ענקית 

מאושרת בתחילת הבניה 
בבלעדיות אמפייר-סטייט נדל"ן 

052-7181411)49-49(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל 4 וחצי חד' 
+ סוכה, 100 מטר, קומה 3, 
מעלית וחניה בטאבו, אופציה 

40 מטר, בסוף אישורים 
_____________________________________________)49-49("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בסוקולוב 4 
חד', משופצת, קומה א', 

חזית, מרפסת כ- 40 מטר, 
1,980,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)49-49(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור הראשונים, בבניין 

חדש, כ- 4 חד' + מרפסת 
שמש, חנייה ומשרד 
מפואר 18 מ"ר, רק 

ב- 1,950,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)49-49(נכסים 050-4177750

 בלעדי 4 ח', 100 מטר, 
בשיכון ה' + התרי בנייה לעוד 
100 מטר + תוכנית למעלית, 

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)49-49(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' בפ"כ 
במתחרדים, קומה ב', עורפית, 
כ- 70 מטר + חנייה + סוכה 
+ מעלית, 1,480,000 תיווך 

_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

 באמרי חיים לקראת 
בנייה, 4 חד', חזית! ב- 

2,000,000, בכהנמן אזור 
הר סיני לקראת בנייה, 4 

חד', חזית, ב- 2,000,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)49-49(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים 4 
חדרים, קומה ב', חזית, 

משופצת, 1,850,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 בקובלסקי 4 חד', 
כ- 100, ק"א, אופציה 

גדולה, 1,750,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________
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דירות 
להשכרה

בני ברק

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

יחידות דיור

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

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

חריש
+5 חדרים

+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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

גבעת שמואל
+5 חדרים

פתח תקווה

טבריה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 דירה 85 מ"ר, לל"ת, 
שמורה, בהרב שך-ז'בוטינסקי, 

1,620,000 ש"ח, ק"א
_____________________________________________)44-1/22ש(054-8574487

 ברחוב סירקין דירת 
3 חדרים, קומה ב', 80 

מ"ר, עורפית, 1,700,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות בבירנבוים 
3 חד', 70 מ', ק"ק 

מוגבהת + שלד 30 מ' + 
חצר 40 מ', 1,600,000 

מציאה!!! תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

2-2.5 חדרים

קריית מלאכי

 2 דירות של 2.5 
חדרים, ברחוב שמעון 

בן שטח, קומה א', 
חזית, שופץ לאחרונה, 
מושכר ב- 6,500 ש"ח, 
2,100,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

03-6162228

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 למכירה ולכל מטרה, בית 
פרטי, רבע דונם, 4.5 חד', בק. 

הרצוג 054-8415940
_____________________________________________)46-49ש(054-6603549

 נדירה בשוק, יחידת 
דיור להשכרה, רחוב 

שאול חדד, ליד קרית 
פרמישלאן, 2 חדרים, 

קומה ב' )מדרגות קלות(, 
40 מ"ר, מקרר, כיריים 

חשמליות, מזגן בכל 
חדר, דוד שמש, שולחן 
וכסאות, חדר שינה עם 

ארונות ושידה, חדר 
אמבטיה, מרפסת סוכה, 
2,850 ש"ח כולל ארנונה 

וועד בית, כולל חניה
054-8539967)49-49(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 במרכז השקט דירת 
שותפים חוקית, משופצת, 
ק"ק, הכנסה 6,000 ש"ח 

)אופציה לתמ"א(, שתי יחידות 
של שני חדרים, 1,520,000 
_____________________________________________)49-49(ש"ח, מיידי 050-4811122

 בחיים כהן היוקרתי 4 ח', 
מסודרת, מעלית, חניה מקורה, 

בהזדמנות, 1,770,000 ש' 
050-4811122)49-49(_____________________________________________

 בעוזיאל 3 חד', 50 מ"ר, 
קומה מינוס 1, משופצת, 

ריהוט חדש קומפלט, חדשה 
+ מעלית, סוכה, חלונות 

גבוהים, 3,200 ש"ח
052-7671305)49-49(_____________________________________________

 בטאבו משותף בשבטי 
ישראל, 2 חדרים, 40 
מ"ר, קומה ג', חזית, 

מאובזרת קומפלט, 
950,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)44-44(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד, כניסה 
מחולקת, כולל הכל, 2,000 

ש"ח, רח' חברון
_____________________________________________)47-50ש(054-4400074

 יחידת דיור יפה ומשופצת 
באזור רחוב צפניה, מרפסת 

סוכה, ריהוט מלא וחדש, קומה 
ראשונה, סלון גדול ורחב, 

אמבטיה לפרטים
050-9383007)47-50(_____________________________________________

עסקים

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

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 ברחוב טרפון, בהסכם 
שיתוף, יחידה 30 

מ"ר, מרוהטת, ק"ק 
מוגבהת, 470,000 ש"ח, 
מציאה ענקית!!! תיווך 

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

ירושלים

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בעלי הכהן 3 חד', 70 
מ"ר, 3 כ"א, ממוזגת, בנין 
חדש משבט, 3,900 ש"ח 

053-3370813)48-51(_____________________________________________

 3 חד' + מרפסת 20 מ"ר, 
ק"ה, ללא, 2,900 ש"ח, מיידי, 

_____________________________________________)48-51ש(לל"ת 050-4131561

 דירת חדר גדולה, קומה 
ראשונה על עמודים, כניסה 
 054-3976390 10/12/21

_____________________________________________)48-49ל(052-2447924

 בגני גד יחי"ד חדשה, 2 
חדרים, 40 מ"ר, מרוהטת, 

ממוזגת, גנרטור
052-7670269)48-49(_____________________________________________

 למסירה-להשכרה, 
מספרה ברחוב רבי 

עקיבא )בקטע הקרוב 
לזבוטינסקי(, 2,500 ש"ח 

לחודש + מוניטין וציוד, 
15,000 ש"ח, מיידי 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501
050-5308742)48-48(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

אולמות

חנויות

 קרקע בהפשרה 
מתקדמת במיקום 

מבוקש ברחובות, במחיר 
_____________________________________________)47-50ש(מצוין יוני- 058-4924514

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בקרית הרצוג, קומה א', 
משופצת, ממוזגת, סורגים, 

דוד"ש, קרוב להכל, ללא תיווך 
_____________________________________________)46-49ל(050-5851881

 בשיכון ג' ברחוב 
ניסנבוים השקט, בבניין 
איכותי, 4 חדרים גדולה, 
קומה שניה עם מעלית, 
כולל חניה צמודה ומחסן 
בק"ק + אופציה מעשית 

למרפסת שמש גדולה, 
2,250,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 4.5 חד', כ- 100 מ"ר, 
סלון וחדרים גדולים, 
נוף פתוח, מאווררת, 

משופצת, יחידת הורים, 
חזית, ק"ג, חניה מקורה, 
אופציה בגג בטון, באזור 

הרצוג/שמואל הנביא 
תיווך אשכנזי

058-5558815)48-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 מציאה! בחתם סופר 

3 חדרים, 67 מ"ר, ק"ב, 
משופצת ויפה, 4 כ"א, 
1,550,000 ש"ח גמיש 

בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 
054-8535000)49-49(_____________________________________________

 למהירי החלטה, 
ברמב"ם השקט, 

3.5 חד', כ- 80 מ"ר, 
משופצת, יפיפייה, חזית 

+ מחסן כ- 15 מ"ר + 
חניה בטאבו, ק"ג ללא 
מעלית בלעדי בתיווך 

_____________________________________________)49-50(אשכנזי 058-5558815

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, מציאה!! בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב שך 3 
וחצי חד', 75 מטר, קומה 2, 

משופצת מהיסוד, 1,780,000 
גמיש "פנחס נכסים"

055-6789653)49-49(_____________________________________________

 באזור סוקולוב כ- 3 
חדרים, 70 מטר + אופציה 
להרחבה גדולה, משופצת, 

1,650,000 גמיש
B.D.A 49-49(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי בדוד המלך 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת, עורפית, ק"ב 
+ אופ' בצד, 1,550,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)49-49(והשקעות 054-4290600

 בלעדי! בר' עקיבא מרכז 
3 חד' גדולה + סוכה, 75 מ"ר, 

ק"ב, מצב שמור + חניה, 
1,670,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! באלישע 3.5 חד' 
+ סוכה גדולה סגורה לעוד 
חדר, 92 מ"ר, ק"א, חזית, 
משופצת ויפה, 2,200,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב קוק 3 חד', 
65 מ"ר + אופציה 30 מ"ר 

כולל שלד, שמורה, ק"א, 
1,590,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)49-49(_____________________________________________

 א.טרומפלדור 3 
חד', כ- 75 מ"ר, ק"א, 

מעלית, סוכה, ח.בטאבו, 
א.להרחבה, 1,600,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)49-49(_____________________________________________

 סוקולוב, 93 מ"ר, 3.5 חד', 
קו"1, מיידי "מאגדים-נדל"ן" 
_____________________________________________)49-49(משה דסקל 050-5926021

 טבריה 3.5 חד', קו"2, 
משופצת, סוכה "מאגדים-

נדל"ן" משה דסקל
050-5926021)49-49(_____________________________________________

 באביעד 3 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"ד, ג.בטון, 
א.מידית, 1,499,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)49-49(_____________________________________________

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

משופצת, 1,399,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בדנגור 2.5 ח', 
קומה ג', חזית, 55 מטר, 

אופצייה לסוכה, 1,230,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)49-49(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה, 
בעלי הכהן 2.5 חדרים 

גדולה, כ- 75 מ"ר, 
משופצת, ק"ד )גג בטון(, 

1,500,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)49-49(_____________________________________________

 בחברון 2.5 חד', 
ק"א, חזית, כ- 70 מ"ר, 

מעטפת כ- 12 מ"ר, 
1,579,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)49-49(_____________________________________________

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

עצמי גבוה, 790,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 בנורדאו 2 חד', 
ק"א, כ- 40 מ"ר, רק 

1,120,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)49-49(_____________________________________________

 בבגין 6 חד', קו"11, 
יוקרתית, נוף עד לים, 151 מ"ר 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)49-49(_____________________________________________

 וילה דו משפחתי, באזור 
קרלין, כ- 170 מטר בנוי + 

גינה ענקית מרובעת, רק 
1,580,000 ש"ח בבלעדיות 

_____________________________________________)49-49(052-7166160 ידידיה

3-3.5 חדרים
 בפרויקט נוף כינרת 

פוריה 3 חדרים, קומה א', 
כיוונים טובים, חזיתית, 

סורגים, ממוזגת ומושכרת, רק 
880,000 ש"ח 052-7166160 

_____________________________________________)49-49(בבלעדיות

 רמות א': 5 חד' )102 מ"ר 
נטו(, גישה נוחה + סוכה 12 

+ 2 חניות + מחסן, מהקבלן! 
נוף, יחידת הורים, 2,750,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)49-49(_____________________________________________

 רמות א': 5 חד' )102 מ"ר 
נטו( + סוכה 42 + גג פרטי 

)125 מ"ר( + מחסן, מהקבלן! 
נוף, יחידת הורים, 3,600,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)49-49(_____________________________________________

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

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

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

עפולה
 למכירה מגוון דירות 

מחולקות בעפולה ומגדל 
העמק, מניבות תשואה 
יפה! + טיפול ותחזוקה 

במקום! להב נכסים
050-4177750)49-49(_____________________________________________

 "אינפיניטי עוצמה", 
ברח' ההסתדרות 4 חדרים, 
120 מ"ר, קומה 7, מעלית, 

נוף פתוח, משופצת ויפה צוות 
_____________________________________________)49-49(דודי נגר 050-9993508

 "אינפיניטי עוצמה", 
באורים 5, שמורה ומטופחת, 

110 מ"ר, ענקית, 3 כיווני 
אוויר, חנייה מקורה בטאבו 

_____________________________________________)49-49(שירי שטרסבורג 050-8087624

 "אינפיניטי עוצמה", 
ברוטשילד 60, שמורה 

ומטופחת, 95 מ"ר, פוטנציאל 
השבחה, 3 כיווני אוויר, קרובה 
לרכבת הקלה שירי שטרסבורג 

050-8087624)49-49(_____________________________________________

קריית גת
+5 חדרים

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

אחד, משופצת, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 בקרית מלאכי מבחר 
דירות להשקעה החל 

מ- 690,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

 באברבנאל, בוטיק, 
4 חד', 100 מ"ר, 

ק"ב, מפוארת, חניה, 
2,200,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב שך 3 
וחצי חד', 75 מטר, קומה 2, 

משופצת מהיסוד, 1,780,000 
גמיש "פנחס נכסים"

055-6789653)49-49(_____________________________________________

 באזור סוקולוב כ- 3 
חדרים, 70 מטר + אופציה 
להרחבה גדולה, משופצת, 

1,650,000 גמיש
B.D.A 49-49(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי בדוד המלך 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת, עורפית, ק"ב 
+ אופ' בצד, 1,550,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)49-49(והשקעות 054-4290600

 בלעדי! בר' עקיבא מרכז 
3 חד' גדולה + סוכה, 75 מ"ר, 

ק"ב, מצב שמור + חניה, 
1,670,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! באלישע 3.5 חד' 
+ סוכה גדולה סגורה לעוד 
חדר, 92 מ"ר, ק"א, חזית, 
משופצת ויפה, 2,200,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 להשכרה באנילביץ 
בית פרטי 340 מטר, 4 

קומות, עם חניה, 18,000 
ש"ח תווך רבקה נקב 

053-9244430)49-49(_____________________________________________

 בנתן הנביא פנטאוס 
מפואר 200 מ"ר, חדש 

מהקבלן, בבניין מפואר, 
כולל חניה ומרפסת שמש 

להב נכסים
050-4177750)49-49(_____________________________________________

 פנטהאוז יוקרתי חדיש 
ונדיר, 200 מ"ר, ק"ה + מעלית 

+ נוף, באזור הרצוג, מיידי, 
10,500 ש"ח "אפיק-נכסים" 

03-5791514)49-49(_____________________________________________

 במימון, קומה ג' + ד', 
5 חדרים, משופצת וחדשה, 

ממוזגת, סוכה, מיידי
_____________________________________________)49-52ל(054-3092797

 להשכרה 5 חד' + 2 
חצרות + מחסן, אזור ויזני'ץ - 

_____________________________________________)49-52ש(קהילות יעקב 055-6787113

 מרכז העיר, 4 חדרים + 
חצר 70 מ"ר, בנין חדש תיווך 

_____________________________________________)49-49(דורון 054-4980159

 להשכרה בחברון 
דירת 140 מטר, ענקית, 
4.5 חדרים, 2 מרפסות 

סגורות, מטבח חדש 
בנפרד, סלון גדול, מחיר 
5,000 תווך רבקה נקב 

053-9244430)49-49(_____________________________________________

 בלעדי ביהודית 3 
חדרים גדולה, כ- 90 מ"ר, 
מטופחת ויפה, קומה א', 
חזית + סוכה, כ. מיידית, 
4,200 ש"ח גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)49-49(_____________________________________________

 ברחוב אפשטיין 3 חד', 
ק"ד, מיזוג + דוד"ש + 

מרפסת סוכה, אפשרות 
לתקופה ארוכה
054-5405590)49-52(_____________________________________________

 קובלסקי 3 חד', מיידי 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)49-49(_____________________________________________

 3 חד', בפרדס כץ, 
באוסישקין, ק"א, משופץ, 
_____________________________________________)49-52ש(מיידי, לל"ת 052-4266741

 בהרב שר 2 חדרים 
גדולים, 43 מטר, ק. 

כניסה, מרוהטת, 
ממוזגת, יפיפיה, מידי 

054-3975683
03-5704570)49-49(_____________________________________________

 באהרון דב 2.5 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ג )ללא 

מעלית(, חזית + חניה, 
מיידי, 3,400 ש"ח )ללא 

_____________________________________________)49-49(תיווך( 054-4290600

 2 חדרים ואמבטיה, ק"ק, 
ברחוב פרדו, יפה, מרוהטת 

וממוזגת, 40 מ"ר, מחיר 
מטורף 2,450 ש"ח

03-6191468 052-7698994)49-49(_____________________________________________

 להשכרה בנחשוני, 
מציאה! דירת 2 חדרים, 

יפייפיה, משופצת, 
מרוהטת, עם מרפסת, 
3,000 תווך רבקה נקב 

053-9244430)49-49(_____________________________________________

 בהרב שר ב"ב, דירה וחצי 
להשכרה, מאובזרת מרוהטת 
וממוזגת, 1,600 ש"ח לחודש 

_____________________________________________)49-52ש(050-9734807

 להשכרה יחידת דיור 
35 מ"ר + חצר, ברחוב אבן 

גבירול, בנין חדש, במחיר 
מציאה 2,200 ש"ח

03-6191468 052-7698994)49-49(_____________________________________________

 יח"ד 55 מ"ר, מרווחת, 
כחדשה, ממוזגת, בבירנבוים, 

_____________________________________________)49-50ל(2,500 ש"ח 052-7672357

פתח תקווה
4-4.5 חדרים
 להשכרה ברחוב 

בורוכוב, בנין בוטיק, 4.5 
חדרים, ק"ב + מעלית + 

חניה, כניסה מיידית, ללא 
_____________________________________________)49-50(תיווך 050-7691234

 מעונין לקנות דירה 3-4 
חדרים בסנהדריה קומה נוחה 

במחיר סביר ללא תיווך
_____________________________________________)49-50ח(052-7632652 ירושלים

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)49-50ח(תיווך 054-7432035

 בבני ברק, חנות פיצוחים 
וממתקים ומאכלי שבת, 

מצליחה מאד, פוטנציאל ענק 
_____________________________________________)49-50ל(055-2722616

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

מדרגות, 3 כיוונים, לכל שימוש 
או למגורים, 2,020,000 ש"ח! 

_____________________________________________)49-49(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 חנות או משרד בבני 
ברק, זה המומחיות שלנו, 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)49-49(_____________________________________________

 להשכרה במרכז ר' 
עקיבא! חנות חזיתית, 50 

מ"ר! "אפיק-נכסים"
03-5791514)49-49(_____________________________________________

 בבניה בהושע דירת נכה 3 
חד' + חצר ענקית בבלעדיות 

אמפייר-סטייט נדל"ן 
052-7181411)49-49(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין איכותי 
ומבוקש, 3 חד' + משרד 

בבלעדיות אמפייר-סטייט נדל"ן 
052-7181411)49-49(_____________________________________________
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 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-26/22ש(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

 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

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

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

 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

מחשבים

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

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/22ש(054-4543701

השבת 
אבידה

השכרת רכב

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסעות

 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'. או חצי חצי, 
דרושות במאגר חסידיות 
וליטאיות. שדכן מקצועי 

עם המון הצעות 
_____________________________________________)33-03/2022ש(054-8422105

יד שניה 
קונים

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

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

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(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/2022ש(04-6989734

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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(_____________________________________________

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)24-24/22ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

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

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

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

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

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

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

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(_____________________________________________

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/2022ש(050-6241690

 "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

צפת

 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(_____________________________________________

 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(

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

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

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

מוצרים 
ושירותים

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

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

טבריה

 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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-49/2022ש(050-8954654

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

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

 במגדלי המלכים! מבצע 
חנוכה! 2 לילות 800 ש"ח, 
3 לילות 1,100 ש"ח, 5 דק' 

למדרחוב + מרפסת נוף, עד 4 
_____________________________________________)42-01/2022ש(ילדים 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

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

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

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

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

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

 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
 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

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל 
_____________________________________________)45-44/22ש(052-7674348

 מבצע חורף, 5 חד', 
מרפסת לכנרת וגולן, מדורג, 

חצר, תח"צ במקום
_____________________________________________)46-5/22ש(050-4124556

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)47-46/2022ש(קרליבאך 052-7153475

 בק. שמואל דירת נופש 
מפוארת גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)47-6/22ש(לנופש מושלם! 055-6788938

ירושלים והסביבה

יבניאל

 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

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

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

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

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

_____________________________________________)44-3/22ש(053-3163352

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת 052-7646764
_____________________________________________)47-45/22ש(052-7634389

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

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

 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

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

שולחן סנוקר, מנגל, 
בריכה מקורה מחוממת 
ומוצנעת, נקיה במיוחד! 

050-4296661
_____________________________________________)46-47/2022ש(050-7477127

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

מדהים + חצר + בריכה + 
_____________________________________________)44-03/2022ש(גקוזי' 052-4595914

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

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

מכוניות

קרוואנים
 להשכרה קראוון נגרר 

בצפת והאזור, החל מ- 300 
ש"ח, מתאים לרכב שרוחבו 
192 ס"מ, אפשרות לשינוע 

_____________________________________________)45-4/22ש(052-7602522

 שידוכים לכל הגילאים, 
וללא הרשמה, בכל מצב, 

לדתיים/ות, ופרק ב' 
_____________________________________________)47-49ש(058-3293220 קובי, בערב

כ’ כסליו- כ”א כסליו תשפ”ב   24/11/2021-25/11/2021

שיעורים

 שיעורי חב"ד של הרבי 
האחרון, ניתן להתקשר לנייד 

_____________________________________________)47-49(בשעות אחה"צ 058-3275870

 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

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

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

ציוד לארועים

 שכינה ביניהם, האזינו 
_____________________________________________)48-49ל(לטיפ היומי 077-497-1209

 בערב חג סוכות נמצאה 
טבעת בקופסת מתנה באיזור 

_____________________________________________)48-49ח(ר' עקיבא 052-7157077

 נמצא ארנק בקו 55 להר 
נוף בי"א אב תשפ"א

_____________________________________________)48-49ח(02-6520551 054-8417568

 מעוניין לקנות את הסט 
תורה שלמה י"ב כרכים

_____________________________________________)48-49ח(052-7116525

 מעונין לקנות מכבש 
לסחיטת ענבים ליין תוצרת 

_____________________________________________)48-49ח(איטליה 054-6389446

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)48-49ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)48-49ח(בתרומה 054-7938941

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)48-49ח(סימלי 052-3595314

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)48-49ח(בתחום 052-7396092

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)48-49ח(054-7938941

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)48-49ח(ומפרשים 054-7432035

 אישה זקוקה למכשיר 
_____________________________________________)48-51ח(לחץ דם 054-3429699

לפרסום
בלוח

03-6162228

הבחירה הנכונה 
אירועים ושבתות ברמה אחרת

הבחירה הנכונה צביקה 

050-5931530 ׀ 054-3529330

שבת חנוכה בירושלים

במלון שערי ירושלים

H

פנסיון מלא

עם בעל התפילה והזמר 

שמוליק נדל

הרשמה לפי התו הירוק בלבד

  טיש ליל שבת: שירים, סיפורים, חידון חנוכה וירושלים - אבי רז והצוות 
נס גדול היה פה: סיפור אישי - מאירוע מוחי לאירוע חתונה 

שבת בצהריים: סיור רגלי - מקומות ושירים, כולל שכונת נחלאות 
ומפגש עם דמויות תיאטרליות

הבדלה מוזיקלית 

התוכנית לקבוצת הבחירה הנכונה בלבד!

*היפוך ארוחות

ליחידים, לזוגות ולמשפחות
שבת פרשת מקץ

 3-4/12/21

מבנים

מגרשים
 קניה ומכירה, אדמות 

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

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

 *עד 500 מ"ר, קומה 
ראשונה, ברח' שלמה המלך 
ב"ב, לכל מטרה *מחסן 160 

מ"ר, פרדס כץ, ק. חניה
_____________________________________________)46-49ש(052-7672357

מחסנים

משרדים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/23ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

 מתחם נופש מדהים 
- 8 חד', 26 מיטות. 

בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

055-2275344
_____________________________________________)48-47/22ש(02-5344514

בית מאיר

בני ברק
 במצלר 21, לשבתות/

שבועי/יומי/שעות, דירת חדר, 
ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 

וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)44-17/2022ש(052-7613554

בר יוחאי
 כתר הרימון, צימרים 
ממוזגים ומרווחים לזוגות 

ומשפחות, ג'קוזי וטרמפולינה 
052-5207326)46-49(_____________________________________________

 להשכרה מחסן כ- 180 
מ"ר + חנייה, מחיר מציאה, 

באזור סוקולוב, מחפשים 
מחסן או חנייה מקורה וסגורה 

באזור אבן גבירול, מיידי
052-7698994)49-49(_____________________________________________

 להשכרה במשרד עורכי 
דין מפואר בר"ג, חדר מואר, 
מרוהט, חזית, 1,490 ש"ח 

_____________________________________________)49-52ש(03-5-70-70-70

 משרד 50 מ"ר, במרכז 
העיר, למיידי תיווך דורון

054-4980159)49-49(_____________________________________________

 380 מ"ר, בהכשרת 
הישוב, משופץ ברמה גבוהה, 

לכניסה מידית תיווך דורון 
054-4980159)49-49(_____________________________________________

חפץ חיים
 יח' נופש בחפץ חיים, 

מחיר לזוג 300 ש"ח, תוספת 
ל- 2 ילדים 50 ש"ח

050-3344210)49-52(_____________________________________________

 צימר ביבניאל- יחידה 
פרטית, גינה ופינות ישיבה, 

סמוך לביכנ"ס + סופרמרקט, 
עד 11 איש אדיר-

_____________________________________________)49-8/22ש(058-5781866

 2 צימרים, עד 16 איש 
+ ג'קוזי + בריכה מחוממת 
ומקורה, חצר ומתקני גן + 

נוף, בית קפה מהדרין
_____________________________________________)49-48/22ש(053-7519197

ייעוץ ועזרה
 מהפכת דת אמת לפני 

השמדת הכל ח"ו )בנט 
- לפיד( 058-3275870 

_____________________________________________)49-52(אחה"צ

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

03-570-70-70 ייעוץ 
_____________________________________________)49-22/22ש(והכוונה - רמת גן

 להשכרה/מכירה, מתקנים 
מתנפחים, מכונת סוכר, 

פופקורן, מכונת ברד, אייס 
קפה, וופל בלגי, וכו', מכוניות 

באגי, תאטרון בובות, ומופעים, 
פינת ליטוף, להטוטן, מחיר 

הכי זול מובטח 052-7698994 
03-6191468)49-49(_____________________________________________

ריפוד
 מרפד כיסאות, ספות, 

מזרונים, כריות, במבחר בדים/
צבעים, מושב כיסא, 70 ש"ח 

_____________________________________________)49-52ל(052-4227714

 כ"ק האדמור מפרס מקבל 
קהל, להתקשר אחה"צ לנייד 

058-3275870)49-04/2022(_____________________________________________

 נמצא עט פילוט בקו 422 
מב"ב לי"ם ב- 6/10/21 ע"ש 
_____________________________________________)49-50ח(תורגמן שמעון 054-8426082

 נמצא כרטיס + מפתח 
ברח' ישמח משה בב"ב

_____________________________________________)49-50ח(054-8426082

 נמצא כרטיס למצלמה 16 
ג'יגה בקו 71 לרמות בירושלים 

_____________________________________________)49-50ח(052-7618093

 נמצאה טבעת כסף 
בשבת בבוקר בכותל

_____________________________________________)49-50ח(050-6256846

 נמצא רב קו באלעד ע"ש 
אייזנטל חנה ניתן לקבלו בטל': 

_____________________________________________)49-50ח(053-3103209

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)49-50ח(054-7938941

 לאברך דרוש בתרומה 
מחשב נייד לצורך כתיבת 

_____________________________________________)49-50ח(חידושי תורה 050-4168838

 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(_____________________________________________

 מיידי בהרב שך/
קוטלר, חנות 19 מ"ר, 
במחיר מציאה 3,500 

ש"ח!!! בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 050-5308742 

054-6506501)46-46(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

כללי

 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

 דיסק של החזן ויצנר 
אפשרי להשיג בקליסקי 

מתוקים בהרב שך 30 ב- 30 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח

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

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

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

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

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

כ’ כסליו- כ”א כסליו תשפ”ב  24/11/2021-25/11/2021

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

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

תינוקות

 ויטרינה זכוכית פינתית 
לנרות שבת עם איור כל 

הקודם זוכה ב- 500 ש"ח מיידי 
_____________________________________________)48-49ח(052-7601470

 שולחן סלון 250 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-7660512 ירושלים

 מיטת נוער נפתח 300 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7660512 ירושלים

 עמודון ספרים 50 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-7660512 ירושלים

 שולחן פלסטיק למטבח 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 050-7757420

 למכירה שולחן פינת 
אוכל נפתח ל- 1.80 מטר 

מצב מצויין 150 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)48-49ח(053-3076507

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

_____________________________________________)48-49ח(03-6199806

 לול לתינוק כולל מזרון 
כחדש 200 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-8542330

 למכירה 5 כיסאות כתר 
_____________________________________________)48-49ח(כ"א 25 חדשים 050-4117363

 לול + פעלולון + שטיח 
רצפה רק 150 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 למכירה בוסטר + משענת 
גב של שילב ב- 100

_____________________________________________)48-49ח(050-4117363

 לול במצב מצוין ב- 150 
_____________________________________________)48-49ח(050-4117363

 למכירה מטרנה ללא 
שלבים ב- 40 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)48-49ח(054-8407883

 עגלת אמבטיה + טיולון 
שחורה 350 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-7676475

 מזרון למיטת תינוק 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3155415

 מטרנה גדולה צמחית 30 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7188017

 מובייל כחדש 80 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-7188017

 נעלי מוקסין מבד לילד 
מידה 23 רק 15 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(058-4843223

 אפודה חדשה מהממת 
לילד לשבת בצבע אפור מידה 

2/3 רק 35 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(058-4843223

 פיגמה חדשה באריזה 
מהממת מחממת ארוכה מיקי 

מאוס לילד מידה 6 רק 40 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 058-4843223

 מזרן ללול גדול 83*97 
ס"מ כחדש ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 כורסת פוף לילדים סגול 
בהיר כחדש ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 תנור חימום אינפרא 
אדום 5 גופי חימום טרמוסטט 

בטיחותי 230 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)49-50ח(054-8466850

 מפזר חום על גלגלים 50 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בני ברק 053-3127276

 מטען עם 4 בטריות 
נטענות GP2700 חדשים ב- 

_____________________________________________)49-50ח(70 ש"ח 052-7154435

 מחשב נייד שמור ותקין 
_____________________________________________)49-50ח(מהיר 500 ש"ח 054-3558949

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)49-50ח(054-7432035

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

_____________________________________________)49-50ח(052-2786557

 דיסקים חדשים באריזה 
של זמרים ברוך לוין שוואקי 

שמחה ליינר ועוד ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(כ"א 052-7154435

 למכירה אוזניות אלחוטיות 
לבן JBL TUNE חדש 

בקופסא רק 450 ש"ח במקום 
_____________________________________________)49-50ח(600 ש"ח 054-5342428

 למכירה מקרר 370 ש"ח 
בלבד מצב מצויין

_____________________________________________)49-50ח(053-3076507 בני ברק

 שואב אבק הובר תקין 70 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 300 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-3463482

 סמארטפון סמסונג גלקסי 
S7 במצב מעולה 500 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(052-6784969

 מדפסת HP ביתית סורק 
+ צילום בעברית 150 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(י"ם 054-2633490

 טלפקס פנסוניק 140 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 70 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 מכונת כביסה בקו 5 ק"ג 
כמו חדש 330 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(053-4113430

 מכונת כביסה 
קונסטרוקטה 5 וחצי ק"ג מצב 
_____________________________________________)49-50ח(מצוין 250 ש"ח 053-4113430

 מיחם מים לפלטה 40 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-7676856

 מיחם מים חשמלי 60 
כוסות 100 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-7676856

 3 ניידים ZTE תקולים 
ו- 2 סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(058-3233170

 מקרר 330 ליטר, מכונת 
כביסה 7 קילו, תנור תא אחד 

_____________________________________________)49-50ל(052-4227714

 מטגנת חשמלית 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 מגהץ קיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 סיר לחץ חדש 2.5 ליטר 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 050-4131038

 מזגן חימום אלקטרו חנן 
חדש באריזה 180 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 אלי

 מטחנת בשר חדש 
חשמלי קנווד 250 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת אלי

 מחשב נייד אסוס 10.1 
אינץ עם כל תוכנות אופיס 

מצב מצויין ללא בטריה 300 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7154435

 מקרן חדש באריזה ללא 
צורך במחשב עם שלט + זום 

+ משקפיים תלת מימד ב- 
_____________________________________________)48-49ח(300 ש"ח 052-7154435

 רדיאטור המילטון 12 
 2500W צלעות באריזה

מציאה 100 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(052-7601490 גמיש

 בהזדמנות!!! מחשב נייד 
היה בשימוש מועט 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3346080

 תנור אפיה בצבע לבן + 
4 להבות גז בני ברק 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6744097

 כירת גז הכוללת 4 
להבות בני ברק 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6744097

 נגן סופר סטאר בשימוש 
חודש כולל אחריות ואוזניות 

_____________________________________________)48-49ח(390 ש"ח 055-6720177

 למכירה מצלמת קנון 
אוטומטי פילים + נרתיק 80 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 055-6631625

 4GB מחשב שולחני 
ram intel l3 3.3GHZ ב- 

_____________________________________________)48-49ח(400 שקל 052-6784969

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)48-49ח(054-7432035

 למכירה גמבוי כשר 60 
ש"ח חדש באריזה

_____________________________________________)48-49ח(052-7616237

 מדפסת HP משולבת 
במצב חדש 250 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-8542330

 מכונת תפירה זינגר 500 
_____________________________________________)48-49ח(גמיש 050-4117363

 מיחם לשבת 40 כוסות 50 
ש"ח במצב מצוין

_____________________________________________)48-49ח(054-8491154

 IS SX מצלמת קנון 
 POWER 2000 עם פלאש

AHOT מגה פיקסל 12.1 ב- 
_____________________________________________)48-49ח(375 ש"ח 052-7154435

 מטען עם בטריות נטענות 
GP2700 חדשים ב- 70 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7154435

 מברגה חיקוי מקיטה עם 
אביזרים חדש מהקופסא 350 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בלבד 050-5489493

 למכירה מכונת תפירה 
בארון עץ 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(054-2252171

 למכירה מגהץ קיטור 
טפאל 250 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-2252171

 למכירה DVD לא גדול 
_____________________________________________)48-49ח(120 ש"ח 053-3155415

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

ריהוט

 מיטת היירזייר כחדשה 
יפהפיה במצב מצוין כחולה 

_____________________________________________)48-49ח(בי"ם 500 ש"ח 052-7692882

 ארון 4 קומות לנעלים חום 
_____________________________________________)48-49ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 בהזדמנות ארון בגדים 4 
דלתות רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 שולחן לילדים קטן 25 
_____________________________________________)49-50ח(052-7126106

 שולחן פלסטיק למטבח 
_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח 050-7757420

 בהזדמנות מרצפות גרניט 
פורצלן לפאטו 60*60 יפיפיות 

ייבוא מספרד 50 ש"ח למ"ר 
_____________________________________________)49-50ח(054-2067894

 למכירה ארון 4 דלתות 
לחדר ילדים 500 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-6140800

 שולחן מעץ מלא פורניר 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח 052-6140800

 כסאות חדשים כמעט ללא 
שימוש 230 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-6140800

 שולחן סלוני 500 ש"ח 
+ 6 כסאות מועלם כ"א 250 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 למכירה שולחן + כסאות 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש' 054-8483032

 מנורה יפה 200 ש'
_____________________________________________)49-50ח(054-8483032

 ספריה לילד מעץ מלא + 
_____________________________________________)49-50ח(שידה 400 ש' 054-8483032

 ארון חדש 2 דלתות לבן 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש' 054-8483032

 למכירה ספה 2 מושבים 
310 ש"ח בלבד צבע חום בני 

_____________________________________________)49-50ח(ברק 053-3076507

 למכירה שידת מגירות 
חזקה ויציבה 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)49-50ח(053-3076507 בני ברק

 שולחן כתיבה חדש בני 
_____________________________________________)49-50ח(ברק 150 ש"ח 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור בני ברק 350 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-7216671

 מיטה סיעודית בני ברק 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב בני 
_____________________________________________)49-50ח(ברק 100 ש"ח 054-7216671

 רצפות פרקט מלבניות 
בצבע חום חדש באריזה כ- 16 

_____________________________________________)49-50ח(מ"ר 052-7134652

 שולחן גדול לסלון, 6/8 
כסאות, אפשרות לשולחן 
בלבד או לכסאות בלבד, 

_____________________________________________)49-50ל(חדישים 052-4227714

 ארונות לבנים סנדוויץ 
למטבח רק 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 מיטה מתקפלת חדשה 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-5981054

 ספה מעור חום כהה מצב 
מצוין דו מושבית 450 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-8542330

 ארונית עם מדפים כחדש 
100 ש"ח איקאה

_____________________________________________)48-49ח(054-8542330

 דלתות פנדור בצבע עץ ב- 
300 ש"ח וארון נעליים ב- 500 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7619852

 למכירה כורסאות ריקליינר 
עור ובד 500 ש"ח כ"א

_____________________________________________)48-49ח(054-2252171

 למכירה שידה ארוכה 
לסלון יפיפיה לבן + שולחן 

עץ מרובע לבן 500 ש"ח ניתן 
_____________________________________________)48-49ח(להפריד 054-2252171

 מיטת נוער נפתחת ל- 2 
_____________________________________________)48-49ח(350 ש"ח 052-7136740

 שולחן נמוך לילדים כתר 
_____________________________________________)48-49ח(25 ש"ח 053-3155415

 שולחן פלסטיק מתקפל 
_____________________________________________)48-49ח(80 ש"ח 054-4273857

 2 מיטות חדר שינה סנדויץ 
_____________________________________________)48-49ח(200 ש"ח 050-4131038

 נברשת מפוארת לסלון 
לפינת אוכל 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-6140800

 נברשת צמוד תקרה 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-6140800

 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון 400 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)49-50ח(050-4107696

 הליכון לתינוק ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(050-4158480

 סלקלים לרכב ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(כ"א ב"ב 050-4158480

 אמבטיה לתינוק עם 
מעמיד ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4158480

 מנשא לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(050-4158480

 ניילון לעגלה 10 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

 מזרן חדש לעגלה 20 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית 150 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

 פגוש לעגלת תאומים 50 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 058-3245685

 בקבוקים ומוצצים חדשים 
_____________________________________________)49-50ח(5 ש"ח כ"א 058-3245685

 עריסה פלסטיק לתינוק 
צבע לבן 2 מצבי גובה חדשה 

באריזה 300 ש"ח מיידי
_____________________________________________)48-49ח(052-7601490

 למכירה עגלת טיולון + 
אמבטיה מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 053-3076507

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
בני ברק 150 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6744097

 עגלת בוגבו דגם פרוג 
שמורה כולל אמבטיה וטיולון 
_____________________________________________)48-49ח(450 ש"ח ב"ב 050-4107696

תקשורת
 אוזניות בלוטוס דמוי 

ארפודס פרו עם סאונד ברמה 
גבוהה וביטול רעשים ב- 250 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 055-6750707

 טלפון כשר במצב חדש 
כולל מטען ובטריה מקוריים 

_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח 053-3147379

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)49-50ח(שקל 054-3177932

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4960603

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)49-50ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)49-50ח(שקל 054-3177932

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(054-8454536

 פאזל של מפת ישראל 
120 חלקים ב- 23 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(054-8454536

 2 סכו"ם נירוסטה נעמן 
חדש באריזה 12 סועדים 120 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4087927

 4 כובעי נשים אלגנט 
עם שוליים שמורים 80 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(050-4087927

 מפת יגר חדשה בצבע 
שמנת 1.50*2.20 מטר 50 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4087927

 מזוודה גלגלים 60 ש"ח 
מידות 20*33*50 י"ם

_____________________________________________)49-50ח(054-2633790

 אופני ילדים BMX מס' 
_____________________________________________)49-50ח(12 100 ש"ח 052-7676856

 שולחן פלסטיק לילדים 
_____________________________________________)49-50ח(כתר 25 ש"ח 053-3155415

 לוח מחיק בצד השני 
לוח גיר של איקאה 70 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(053-3155415

 ספר ילדותינו לכיתה א ד ו 
_____________________________________________)49-50ח(כ"א 25 ש"ח 053-3155415

 בושם לאישה חדש מון 
פריז איב סאן לורן אינטנסמנט 
90 מ"ל 290 ש"ח במקום 410 

_____________________________________________)49-50ח(058-3233170

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)49-50ח(058-3233170

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 220 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(053-3187276

 אגרטל קריסטל יוקרתי 
גובה 40 ס"מ 100 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח במליה בגדי ילדים ב- 220 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 053-3187276

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4960603 

 מערכת סירים איכותית 
+ מגרסה, של נעמן, ב- 750 

ש"ח במקום 1,100 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ל(052-7624122

 רצפות פרקט מלבניות 
בצבע חום חדש באריזה כ- 16 

_____________________________________________)49-50ח(מ"ר 052-7134652

 סורג לחלון במצב מעולה 
גודל 110*149.5 ס"מ ב- 200 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 03-6524439

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

_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח 050-4960603

 מדבקות לחנוכה עם 
צורת חנוכיה וכיתוב חנוכה 
שמח 100 יחי' ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-7154435

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-7154435

 בבני ברק בובת קופהלה 
חדשה וקסברגר 100 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8457681

 בסיס לתליה למזגן סטוד 
חדש 70 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)49-50ח(052-2786557

 משקולות יד 8 שקל לקילו 
_____________________________________________)49-50ח(053-3102754 03-6191347

 גליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים בכריכה חזקה 

20 ש"ח לכרך ב"ב
_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 ספרי קודש לכיתות 
ט'-י"ב במחירי גמ"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4167682 03-6768237

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר מיוחד 15 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)49-50ח(בירושלים 052-7191446

 משקולות 10 ק"ג + מוט 
_____________________________________________)49-50ח(170 ש"ח 050-7757420

 למכירה תמונות קיר 
יפיפיות במצב מעולה כ"א 50 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-8958197

 למכירה וילונות תחרה 
בשמנת שמור ונקי 350 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-3763582 פתח תקווה

 shure מיקרופון דינאמי 
SM57 להקלטה רק 450 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(055-9774289

 מיקרופון של חברת 
shure SM58 חדש מקורי ב- 

_____________________________________________)49-50ח(450 ש"ח 055-9774289

 מייקאפ רבלון 220 חדש 
באריזה 40 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(052-7640622

 פיטום הקטורת + למנצח 
חדש מהסופר כתב נאה 

במיוחד!! 500 ש"ח למנצח 
_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח 054-8430025

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)49-50ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 למכירה זיכוי ברשת מגה 
ספורט 117 ש"ח ב- 97 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8450494

 סט משנה ברורה חדש 
בנילון מהדורת כיס עוז והדר 

_____________________________________________)49-50ח(ב- 50 ש"ח 03-6496130

 ספודיק ישן 450 ש"ח בני 
_____________________________________________)49-50ח(ברק 050-4174525

 כסא חצר מתקפל/נשכב 
נח מאד ב- 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)49-50ח(053-3127276

 משחק מגנטים לונה 
פארק עם כדורים חדש 100 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 053-3127276

 10 תוכונים צעירים ב- 35 
ש"ח לאחד ו- 2 תרנגולות ב- 
70 ש"ח לאחת 08-9765927 

_____________________________________________)49-50ח(בישוב חשמונאים
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03-5796645 קו"ח 
לפקס:
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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

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 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(_____________________________________________

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

 דרושות סייעות למעון 
פרטי ברמת גן, למשרה מלאה 

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

 דרושה מטפלת 
למעון יום במרכז בני 

ברק, תנאים מצויינים 
למתאימה 052-7119894 

054-4842065)41-52(_____________________________________________

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

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)48-49(_____________________________________________

 למעון בקרית הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, גמיש, 
תנאים מעולים
_____________________________________________)48-52ש(054-8411503

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

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

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

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

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

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושות מטפלות ניקול 

_____________________________________________)47-6/22ש(050-7250631

לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:
  jobstaf@alut.org.il

המשרות מיועדות לגברים ונשיםענבל 054-4200843

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות

גננות  מטפלות חינוכיות )סייעות( 
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים

הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם

בגבעתיים! מעון ותיק 
צוות מדהים! 

דרושה סייעת 
לפעוטות עד גיל 3 

שכר גבוה תשלום חגים 
ארוחות לעובדים

052-383-8484

מ. איטום
מומחה לכל עבודות האיטום

סובלים מנזילות / רטיבות?
עבודות מקצועית + אחריות
 מחירים נוחים  נסיון והמלצות

053-4142643

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

7,000

 דרוש עובד חרוץ לנקיון 
בנינים 054-2421996 

_____________________________________________)45-48ש(לרציניים בלבד

 לגן בגני תקווה 
דרושה בדחיפות מטפלת 

במשרה מלאה, שכר 
8,000 ש"ח פנינה-

_____________________________________________)45-46ש(058-4770321

 לבית דפוס בפ"ת 
דרוש נהג, רשיון ב', 

לחלוקה באזור גוש דן + 
עובד ייצור עם רקע טכני 

_____________________________________________)45-48ש(054-2233562

 לישיבה בב"ב דרוש 
עובד אחזקה

_____________________________________________)45-48ש(054-7310237

 לאינסטלעזר, דרוש 
לעבודה בירושלים, עוזר/

אינסטלטור עם רשיון נהיגה 
052-2217626)46-49(_____________________________________________

 ליוסי מעליות, רקע 
מכנאי/חשמלאי, רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)46-49ש(במרכז 03-6160186

 דרושה סייעת למרפאת 
שיניים בב"ב ל- 2 משמרות 

_____________________________________________)47-48ש(בשבוע 055-6684461

 דרושות סייעות לגיל 
+2.5, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג-ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)47-50ש(054-8507450

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

_____________________________________________)47-50ש(058-3215030

 למאפית מצות 
בארה"ב דרושים עובדים 
עם ניסיון + ויזה בתוקף 

058-5163163)42-43(_____________________________________________

נאים
ת

נים!
מצוי מחפשים

אותך�אצֹלינו!

פֱקס: 03-6338889 03-633-8888 משרִד�ראשי

ֹלמעון�איכותי�בפרִדס�כץ

ִדרושות

גננת

מטפֹלות�מסורות

מייֹל: 054-8413913 rdm@rdm.co.ilאסתר:

 דרוש חונך עם אוטו, ל- 4 
פעמים בשבוע, 16 ש"ש, בב"ב 

_____________________________________________)48-49ל(054-8405183 054-6778363

 למעון בת"א דרושות 
מטפלות מנוסות, תנאים 

מצויינים, צוות חרדי
_____________________________________________)48-51ש(055-6703038 בתאל

 נהג לחלוקה ברמת 
אביב, רכב חובה, 

12:30-4:00, שכר מצוין 
_____________________________________________)48-49ש(051-5797730 משה

 דרושה אישה לפתיחת 
עסק עצמאי, בתחום השיווק, 

ליווי והדרכה צמודה
_____________________________________________)48-51ל(054-8449274

 בב"ב לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)45-4/22שד(052-7623142

 עובד/ת לנקיון עסק 
)חנות מחסן ומשרד(, 
עבודה קבועה! לפעם 
_____________________________________________)48-51ש(בשבוע 052-7692238

053-9811-201

קו עיתונות דתית / 8311649 / 

לעיריית קריית אונו 
דרושים/ות

קיימת אפשרות להסעת העובדים/ות מהבית ובחזרה

ניתן לשלוח קו"ח למייל של המחלקה לטיפול בפרט
sigald@kiryatono.nuni.il

לפרטים נוספים חייגו: 053-4874342

סייעים/ות אישיים/יות 
לתלמידים עם צרכים מיוחדים

 דרוש חונך עם אוטו, ל- 4 
פעמים בשבוע, 16 ש"ש, בב"ב 

_____________________________________________)48-49ל(054-8405183 054-6778363

 למעון בת"א דרושות 
מטפלות מנוסות, תנאים 

מצויינים, צוות חרדי
_____________________________________________)48-51ש(055-6703038 בתאל

 למשרד עו"ד בבסר 4 
דרושה מזכירה בין השעות 
050-5500567 9:30-15:30)49-50(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ וזריז 
למכבסה בב"ב, מ- 9:00 עד 

15:00, 9:00-13:00 שכר 
התחלתי 35 ש"ח

_____________________________________________)49-50ש(052-7699655

 דרושה מנהלת חשבונות/
חשבת שכר למשרד בוטיק 

בפתח תקווה, עם ניסיון בלבד 
 c2567111@gmail.com קו"ח

_____________________________________________)49-49(ליבי 050-2567111

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציגת טלמיטינג 

+ נסיון, 4 משמרות 
בשבוע, תנאים טובים 

למתאימים
_____________________________________________)49-52ש(052-4751951

 לצוות מגייסות בעל 
צביון דתי-חרדי, דרושות/
ים רכזות/י גיוס לתפקיד 

עם שליחויות
_____________________________________________)49-52ש(054-5789059

 למעון בק. הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, גמיש, 
תנאים מעולים
_____________________________________________)48-51ש(054-8411503

 בחור חרוץ ומסור מחפש 
עבודה באיזור בית שמש

_____________________________________________)49-50ח(055-9178123

 מעוניין לעזור בתחזוקת 
הבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)49-50ח(בשבוע 052-3595314

 רפלקסולוג מעוניין לתת 
מס' טיפולים בחינם לצורך 

רכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)49-50ח(052-7396092

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 
לעבוד בתחום/אפשרי בבית 

_____________________________________________)49-50ח(050-6651365

 בימבה פלא מצב טוב 75 
_____________________________________________)49-50ח(052-7126106

 בהזדמנות נדירה!!! 
חולצות טומי הילפיגר מידות 

XS S M ב- 150 ש""ח
_____________________________________________)49-50ח(052-7181769 ב"ב

 אופניים 26 הילוכים בולם 
קידמי כמעט חדש 299 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(058-3203791

 אופני כושר במצב טוב 
_____________________________________________)49-50ח(400 ש"ח 050-7757420

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)48-49ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 כובע כמעט חדש 250 
_____________________________________________)48-49ח(גמיש ב"ב 054-8491154

 כובע של חברת המקום 
הנכון מידה 57 כמעט חדש 

_____________________________________________)48-49ח(200 ש"ח 054-8491154

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(מרדיקס 054-7938941

 נעלי מגף שחור לגבר 
מידה 40 חדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7136740

 זוג תוכונים כולל כלוב + 
כלוב הטלה 190 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-8474176

 כיור נירוסטה 65/56 ס"מ 
משומש 30 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת

 אותיות מרחפות יוקרתי 
אם אשכחך ירושלים ב- 30 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 03-6169291

 תמונה יוקרתית ממוסגרת 
עם זכוכית כחדשה ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 מראה גדולה מסגרת עץ 
לבנה עם מדף קטן ב- 40 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 03-6169291

 4 כסאות כתר צבע לבן 
כחדש ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 2 מוטות לוילון יוקרתיים 
צבע לבן כחדש ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בזיסלק/תיק התיקים ב- 

_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח 053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח במליה בגדי ילדים ב- 250 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3187276

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)48-49ח(500 ש"ח 050-4960603

 וילון ונדיאני צבע שמנת 
_____________________________________________)48-49ח(כחדש 99 ש"ח 052-6140800

 למכירה בפ"ת שער 
מברזל במצב מצויין 500 ש"ח 

מחיר מציאה + אופניים 16 
לילדים מגיל 5-8 130 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-2819921 בערב

 אופניים לנוער מידה 24 
דרוש תיקון 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(055-6735837

 מייק אפ לנקום בהיר 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7157077 ב"ב

 אופנים לילדים דרוש תיקון 
_____________________________________________)48-49ח(50 ש"ח 052-7157077 

 אופני כושר במצב טוב 
_____________________________________________)48-49ח(400 ש"ח 050-7757420

 משקולות 10 קילו + מוט 
_____________________________________________)48-49ח(170 ש"ח 050-7757420

 למכירה מגבעת פנתר 
מידה 52 מצב מעולה + מעבד 

מזון איכותי 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)48-49ח(053-3076507

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6199806 בערב

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7154435

 עיתוני בקהילה ומשפחה 
מ- 5 שנים אחרונות 100 

גליונות 300 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(055-6720177

 למכירה סט 5 חומשי 
תורה חוק ישראל מהדורת 

מכון מאור 200 ש"ח במקום 
_____________________________________________)48-49ח(260 ש"ח 055-6631625

 ספרי קודש במצב כחדש 
במחירי גמ"ח 050-4167682 

_____________________________________________)48-49ח(03-6768237

 מצעים דיסני 100% 
כותנה חדשים יחיד/זוגי 

_____________________________________________)48-49ח(99/139 ש"ח 054-8532248

 תוכון לא האכלת יד ב- 40 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-5594690

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)48-49ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)48-49ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)48-49ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 בהזדמנות מנורות 
קריסטל מיוחדות לתקרה רק 

_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 050-9089110

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 350 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)48-49ח(054-8412976

 אקווריום באורך מטר + 
משאבה דרוש תיקון רק 50 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-5981054

 שו"ת אור לציון 2 חלקים 
אור החיים 90 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-5981054

 סט מחזורים ספרד 3 
רגלים 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)48-49ח(050-4131038

 אקווריום פנורמי מידות: 
65/40 מצויין 75 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת אלי

 אקווריום גדול 80*50 ס"מ 
מצויין 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת

 משחזת דיסק גדולה 
10 אינץ משומשת 180 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת

 מגבעת ברנדולינו קנעץ 
מצב חדש + קופסא 300 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7691997

 2 חצאיות ג'ינס שחור 
חדש ABSOLV פריז 38 100 

_____________________________________________)48-49ח(במקום 350 054-4906526

 נעלי עקב חדשות כסף 
מידה 38 אלגנטי נוח 190 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-4906526 ב"ב

 קסדה למבוגר לאופניים 
_____________________________________________)48-49ח(40 ש"ח 053-3155415

 ספר מסורת לא חדש 25 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3155415

 צלחות שטוחות גדול קטן 
_____________________________________________)48-49ח(70 ש"ח 053-3155415

 ספר קריאה ילדים מספרים 
על עצמם מס' 4 25 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 מטאטא הפלא כחדש 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7188017

 דשא סינטטי עבה חדש 
_____________________________________________)48-49ח(4*2 300 ש"ח 052-7188017

 מראה חדשה 60*60 60 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7188017

 ספרי לימוד יד 2 20/30 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7188017

 לוח שנה תשפ"ב חדש 
לאופק ירושלים 10 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3147379

 משאבה לגלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)48-49ח(שקל 054-3177932

 סקייטבורד 10 שקל אופני 
ילדים 40 שקל ראלי 20 אינץ 

_____________________________________________)48-49ח(054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)48-49ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)48-49ח(שקל 054-3177932

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7154435

 עיתוני בקהילה ומשפחה 
מ- 5 שנים אחרונות 100 

גליונות 300 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(055-6720177

 למכירה סט 5 חומשי 
תורה חוק ישראל מהדורת 

מכון מאור 200 ש"ח במקום 
_____________________________________________)48-49ח(260 ש"ח 055-6631625

 ספרי קודש במצב כחדש 
במחירי גמ"ח 050-4167682 

_____________________________________________)48-49ח(03-6768237

 מצעים דיסני 100% 
כותנה חדשים יחיד/זוגי 

_____________________________________________)48-49ח(99/139 ש"ח 054-8532248

 תוכון לא האכלת יד ב- 40 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-5594690

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)48-49ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)48-49ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)48-49ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 כיור נירוסטה 65/56 ס"מ 
משומש 30 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת

 אותיות מרחפות יוקרתי 
אם אשכחך ירושלים ב- 30 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 03-6169291

 תמונה יוקרתית ממוסגרת 
עם זכוכית כחדשה ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 מראה גדולה מסגרת עץ 
לבנה עם מדף קטן ב- 40 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 03-6169291

 4 כסאות כתר צבע לבן 
כחדש ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 2 מוטות לוילון יוקרתיים 
צבע לבן כחדש ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בזיסלק/תיק התיקים ב- 

_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח 053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח במליה בגדי ילדים ב- 250 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3187276

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)48-49ח(500 ש"ח 050-4960603

 וילון ונדיאני צבע שמנת 
_____________________________________________)48-49ח(כחדש 99 ש"ח 052-6140800

 למכירה בפ"ת שער 
מברזל במצב מצויין 500 ש"ח 

מחיר מציאה + אופניים 16 
לילדים מגיל 5-8 130 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-2819921 בערב

 אופניים לנוער מידה 24 
דרוש תיקון 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(055-6735837

 מייק אפ לנקום בהיר 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7157077 ב"ב

 אופנים לילדים דרוש תיקון 
_____________________________________________)48-49ח(50 ש"ח 052-7157077 

 אופני כושר במצב טוב 
_____________________________________________)48-49ח(400 ש"ח 050-7757420

 משקולות 10 קילו + מוט 
_____________________________________________)48-49ח(170 ש"ח 050-7757420

 למכירה מגבעת פנתר 
מידה 52 מצב מעולה + מעבד 

מזון איכותי 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)48-49ח(053-3076507

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6199806 בערב

 בהזדמנות מנורות 
קריסטל מיוחדות לתקרה רק 

_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 050-9089110

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 350 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)48-49ח(054-8412976

 אקווריום באורך מטר + 
משאבה דרוש תיקון רק 50 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-5981054

 שו"ת אור לציון 2 חלקים 
אור החיים 90 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-5981054

 מצבר 12V QA כמו 
חדש ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(055-6737829

 נגן סמארט HD חדש 
באריזה כולל מגן סיליקון ב- 

_____________________________________________)47-48ח(200 054-8469554

 אוזניות קשת בלוטוס 
איכותיות כמו חדש ב- 150 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-8469554
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