
דירות 
למכירה

כ”ב אדר- כ”ג אדר תשפ”ב
23/2/22-24/2/22

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 

_____________________________________________)8-8(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)5-5(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

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 3 חדרים 

+ יח"ד 2 חדרים + 
יח"ד 1 חדר, קומה ב', 

2,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 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(_____________________________________________

 ברחוב טרפון 4 חדרים, 
קומה ג' ואחרונה, גג 

רעפים, חזית, מסודרת, 
1,750,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756

)45-45(_____________________________________________

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, מציאה!! 

1,920,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________  ברחוב ראבד 80 מ"ר, 

ק"ק, כניסה פרטית, 
חזית + אופציה מעשית 
לתוספת של 50 מ"ר + 

אופציה לבניה נוספת 
ע"י חפירה, 2,600,000 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

03-5797756)3-3(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, 1,950,000 ש"ח 

מציאה!! בלעדי תיווך ש. 
_____________________________________________)49-49(מאירוביץ 054-6506501

 2 דירות של 2.5 
חדרים, ברחוב שמעון 

בן שטח, קומה א', 
חזית, שופץ לאחרונה, 
מושכר ב- 6,500 ש"ח, 
1,990,000 ש"ח בלעדי 

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

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות, 3 
חדרים, בטאבו משותף, 
ק"א, חזית, 1,075,000 

ש"ח כל דירה בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

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

 בשיכון ג' ברחוב אלוף 
שמחוני בקרבת רחוב 
בארי, דירת 5 חדרים 
ענקית!!! 120 מ"ר, 
קומה א', חזית, סלון 
ענק, חדרים ענקיים 
+ אופציה מעשית 

לתוספת מרפסת שמש, 
2,390,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)5-5(_____________________________________________

  בגינות דוד 4.5 
חדרים )115 מ"ר(, 

משופצים ברמה גבוהה, 
ק"ק + מרפסת של 35 
מ"ר + מחסן + חניה, 
3,100,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)5-5(_____________________________________________  5 חד', 135 מ' נטו, 

סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ בע''מ 
054-6506501
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 ברחוב צפניה קרוב 
לר"ע/חזון איש דירת 3.5 

חדרים מרווחים, קומה 
א' )ללא מעלית(, חזית, 
2,100,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)6-6(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ירושלים
+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)5-5(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)4-4(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

 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(_____________________________________________

דופלקסים

 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 
_____________________________________________)1-1(קוק 23 054-6506501

 דופלקס יוקרתי ברמה 
גבוהה ביותר! כ- 170 

מטר + מרפסת, 8 
חדרים, בבן זכאי! ק"ג, 2 

כניסות נפרדות
_____________________________________________)9-12ש(050-8551722 רוחי

 למכירה/השקעה 
מצויינת, דירת 80 מ', 
במכבים בני ברק, 4.5 
חדרים, קומת קרקע, 
פוטנציאל מטורף!!! 

1,690,000 טל':
050-7876963)8-11(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 באיזור דובק 3 חד', 
כ- 70 מטר, משופצת, 
קומה ג', גג רעפים + 

אופציה לבניה על הגג, 
1,650,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)8-8(_____________________________________________

בני ברק

 ללא תיווך- בנווה 
יעקב- אסטורה- 4 חד', 

כניסה פרטית, לובי גדול, 
ק"ק, 80 מ"ר + חצר 30 

מ"ר + מחסן + סוכה, 
משופצת, נגישות לנכים,

2,370,000 ש"ח, 
לתיאום- "משרד עורכי 

דין - דביר מסורי" 
_____________________________________________)9-12ש(03-5-70-70-70

3-3.5 חדרים
 3 חדרים, כ- 75 מטר + 

יחידת דיור, בעין כרם רחוב 
דגניה, קומה ד', מעלית, 

 A.B 2,740,000 ש"ח תיווך
_____________________________________________)9-12ל(טל': 050-8875524

 בעל דירה, נמכור/נשכיר 
את דירתך ללא עמלת דמי 

_____________________________________________)10-10(תיווך תיווך צור 03-6701920

 בבלעדיות ברחוב 
אברבנאל כ- 150 מ"ר במפלס 

אחד: 80 בנוי + מרפסת + 
שלד מוכן כ- 70 מ"ר, ק"א, 

חזית, למגורים, משקיעים 
_____________________________________________)10-10(נדלנצ'יק 050-4122744

 מציאה!!! בבלעדיות 
באיזור נורוק 90 מטר, קומה 4 
בלי מעלית, היתרים בגג בטון 
_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)10-10(_____________________________________________

 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 10-10(תיווך(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ה' כ- 90 
מטר, 3 כיווני אויר, חזית, 

קומה ב' + אופציה קיימת 
לעוד 100 מטר באותה קומה

+ היתרי בניה, מתאים 
לחלוקה, 2,700,000 תיווך 
_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב 054-5500263

 במתחם בנדיקט 
היוקרתי, זכות בקרקע 

לפנטהאוז כ- 170 מ"ר, 
1,999,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בבן גוריון, ק"ב, ג. 
בטון, 4 כ"א, מחולקת ל- 
2, מושכרת, 1,750,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 באביעד כ- 95 מ"ר, 
ק"ד, ג.בטון, היתרים 

משולמים, 1,750,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בטבריה בבניה דירת נכה 
110 מ"ר + חצר 55 מ"ר, 

1,900,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 באנילביץ, חדשה מקבלן, 
חזית, מרפסת שמש, חניה, 
מחסן, 2,600,000 תיווך ישוב

הארץ 052-3344721
03-8007000)10-10(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בנין חדש, 
70 מ"ר, מחולקת ומושכרת, 

מעלית, 1,850,000 ש"ח תיווך 
ישוב הארץ 058-7870079 

03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בקלישר 100 מ"ר, 
משופצת, ק"א ואחרונה + 

היתרים בגג בטון תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

058-7870079)10-10(_____________________________________________

 מציאה!! בשבטי 
ישראל דופלקס 5 חד', 

סה"כ 120 מ"ר, קומה ג'
)ללא מעלית(, חזית, 

ומשופצת, 2,050,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 ברמת אלחנן דופלקס 
180 מטר, מחולק, זקוק

לשיפוץ, מעלית, 3,200,000 
_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה, ביחזקאל 
בבניין בוטיק דופלקס 5 
חד', בנוי 120 מ"ר + 10
מ"ר מרפסת שמש, ב-
2,300,000 גמיש להב 

_____________________________________________)10-10(נכסים 050-4177750

 בלעדי בגוטמאכר דופלקס 
יוקרתי, 250 מטר, בניין בוטיק, 

6 דיירים + מעלית + חניה, 
4,750,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)10-10(_____________________________________________

 בעזרא דופלקס, ק"ג, 
מחולק ל- 3, כ- 120 מ"ר, 

א.ענקית, 2,690,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בנורדאו דופלקס 4 
חד', כ- 130 מ"ר, 3 כ"א,

ק"ג, חניה ומעלית, 
2,000,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
דופלקס 140 מ"ר בנוי + 120

מ"ר מרפסת, 3 כ"א, חזית 
תיווך ישוב הארץ 03-8007000

058-7870079)10-10(_____________________________________________

 קריית הרצוג דופלקס 
5 חד', אדריכלית, ק"ב, 
123 מ"ר, מ.שמש, 48 

להרחבה, 1,950,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 יחזקאל דופלקס 4 
חדרים, קומה 2, 130 

מ"ר + יחידה משופצת, 
סוכה חמד נדל"ן

054-7242816)10-10(_____________________________________________

 למכירה, ירידה 
במחיר!! בגולומוב, בניין 

חדש, דירת 5 חדרים, 
110 מטר, מרפסת 10, 

קומה 4, 2 חניות, במחיר 
2,750,000 תווך רבקה 

_____________________________________________)10-10(נקב 053-9244430

 הראשונים, משופצת, 
קומה 3, 4 חדרים, 

מעלית, חניה, מחסן, 
ממ"ד, מרפסת סוכה + 

אופציה חמד נדל"ן
054-7242816)10-10(_____________________________________________

 הר שלום 4 חדרים, 85 
מ"ר, חדשה, אכלוס עוד 

שנה חמד נדל"ן
054-7242816)10-10(_____________________________________________

 אנילביץ 4 חדרים, 110 
מטר, מרפסת, מעלית, 

ממ"ד, חדשה חמד נדל"ן 
054-7242816)10-10(_____________________________________________

 בן גוריון/הראה, קומה 
2, 4 חדרים, 100 מטר, 

מעלית, חניה, מחסן חמד 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן 054-7242816

 ברב קוק הבנים 4 חד',
משופצת מהיסוד + 

פוטנציאל עצום לפינוי 
בינוי, ב- 1,850,000 ש"ח

להב נכסים
050-4177750)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה קוק 
4 חדרים, כ- 90 מ"ר, 

מושקעת ברמה גבוהה, 
ק"א, עורפית, 1,890,000 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)10-10(והשקעות 054-4290600

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

רק 1,700,000 נדל"ן 
_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

 בעמק יזרעאל 4 חד',
כ- 100 מ"ר, ק"ג, 

מעלית, משודרגת, 
1,970,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 ברזיאל, בנין חדש, 4 חד' 
+ 50 מ"ר מרפסת סוכה, 
חניה, ב- 2,200,000 תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

058-7870079)10-10(_____________________________________________

 ברזיאל, בנין חדש, 4 חד', 
מפוארת, ק"ג, ב- 1,900,000 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
058-7870079)10-10(_____________________________________________

 בהרב קוק 4.5 חד', 110 
מ"ר, ק"א, משופצת כחדשה, 
2,270,000 גמיש תיווך ישוב 

הארץ 058-7870079
03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבניה בהלוחמים 4 חד' 
יפה, חזית + מרפסת שמש, 

יחידת הורים, 2,100,000 ש"ח 
תיווך ישוב הארץ

03-8007000 058-7870079)10-10(_____________________________________________

 בהרב שך אזור הנביאים 
4 חד', 100 מ', גג בטאבו, 

מושלמת, לטאבו משותף, ב-
3,000,000 גמיש תיווך ישוב 

הארץ 058-7870079
03-8007000)10-10(_____________________________________________

 באזור מימון 4.5 חד', 
קומת קרקע, מחולקת, 

2,100,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 גניחובסקי, קומה 4 
)ללא(, 4 חדרים, 100 

מ"ר, סוכה, משופצת, 
אופציה ממשית להרחבה 

גדולה + בניה על הגג 
_____________________________________________)10-10(חמד נדל"ן 054-7242816

 באזור קובלסקי 4 חד',
משופצת כחדשה 

וממוזגת, סלון גדול +
חזית + א.לבניה, 
1,710,000 ש"ח 

בבלעדיות תיווך
050-5749543)10-10(_____________________________________________

 ברשבם 4 חדרים, 103 
מ"ר, קומה א', עורפית, 

מסודרת + אופציה 
להרחבה, 2,500,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501)10-10(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון 4
חדרים, 100 מטר, חדשה ויפה, 

חזית, 2,400,000 גמיש
B.D.A 10-10(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 מציאה!! ברבינו אשר 
4 חד', ק"א, מעלית, 85 

מ"ר, חדישה, מרפסת 
שמש, סוכה, 1,750,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)10-10(_____________________________________________

 באיזור עמק יזרעאל 4 
חד' + מעלית וחניה בטאבו, 
קומה 2, 1,850,000 "פנחס 

_____________________________________________)10-10(נכסים" 055-6789653

 באזור רמב"ם 4.5 חדרים, 
110 מטר, גדולה + מעלית, 

2,000,000 גמיש
B.D.A 10-10(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבניה בהלוחמים דירת גן

4 חד', סוכה ענקית, 2
מרפסות, 2,300,000 תיווך 
ישוב הארץ 058-7870079 

03-8007000)10-10(_____________________________________________

 באזור סוקולוב 5.5, 
משופצת כחדשה, כ- 150 

מטר + יחידה 25 מטר, 
מושכרת ב- 2,500 שקלים, 

2,800,000 גמיש
B.D.A 10-10(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבורכוב 5.5 חד', 
ק"א,  כ- 110 מ"ר, 

מפוארת, חניה, 
1,880,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

 נורדאו 5 חדרים, 
משופצת, מעלית, חניה, 

מחסן, ממ"ד, סוכה, 
היתרים לעוד 14 מטר 

_____________________________________________)10-10(חמד נדל"ן 054-7242816

 מינץ 5 חדרים, קומה 
4, 120 מ"ר, מעלית, 

חניה, ממ"ד, סוכה חמד 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן 054-7242816

 בית הלל )ר"ג( 4 
חדרים, קומה 2, חזית, 

חניה, משופצת, חתומה 
לפינוי בינוי חמד נדל"ן 

054-7242816)10-10(_____________________________________________

 ברבי עקיבא דירת 3 
חדרים+ יחידה נוספת, ק"ב 

עם מעלית, משופצת, חזיתית 
_____________________________________________)10-10(תיווך צור 03-6701920

 בדונולו 3.5 חדרים, ק"א, 
חזית, זקוקה לשיפוץ תיווך צור 

03-6701920)10-10(_____________________________________________

 3 חד' בהרב קוק, כ- 74 
מ"ר, מסודרת, שמורה, מעלית 

_____________________________________________)10-13ש(053-7711007

 באזור אוסישקין 3 
חד', יפה ומסודרת + א.

לבניה, 1,390,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(תיווך 050-5749543

 באזור ירמיהו 3 חד'
משופצת + סוכה + א.

לבניה מעשית, 
1,450,000 תיווך

050-5749543)10-10(_____________________________________________

 למכירה באיזור אבן גבירול, 
בניין חדש + מרפסת שמש, 3 
חד', קומה 2, חזית, מעלית + 
חניה + מחסן "פנחס נכסים" 

055-6789653)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בברויאר, 
חדשה, 3.5 חדרים + 
מרפסת כ- 20 מ"ר, 

עורפית, ק"ב + מעלית +
חניה + מחסן, 

1,870,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בחיד"א כ- 3 חד', 
ק"א, כ- 80 מ"ר, כניסה 

מיידית, 1,800,000 נדל"ן 
_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

 בשניים בבניה 3 חד', 
ק"א, 1,480,000 גמיש, 

כניסה שנה נדל"ן הקריה 
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בצירלזון, בנין חדש, 
לקראת אכלוס, 3 חד', ב- 

1,600,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)10-10(_____________________________________________

 בבן זכאי פינת בעלז 3 חד'
+ חצר, אחד מרביעיה, דירת גן

ב- 3,500,000 תיווך ישוב 
הארץ 058-7870079

03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 3.5 חד', 
מעלית, אופציה ממשית, 

1,850,000 תיווך ישוב הארץ 
03-8007000 058-7870079)10-10(_____________________________________________

 בנימין אברהם 3 חד',
כ- 48 מ"ר, סוכה,
משופצת, חניה, 

1,220,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)10-10(_____________________________________________

 מציאה!! א.ויזניץ כ- 3
חד', כ- 48 מ"ר, מ.
מהיסוד, כ.פרטית, 
1,320,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)10-10(_____________________________________________

 מציאה!! א.בורוכוב 3
חד', כ- 60 מ"ר, ק"א, א.

להרחבה, 1,350,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 בבן גוריון )שייך לעיריית 
בני ברק( 3 חד', 75 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 דירות, תשואה 
5,500 ש"ח, משופצת, ק"ב 
אחרונה, 1,650,000 ש"ח א. 

פנחסי 03-5799308
)10-10(_____________________________________________

 באזור העיריה 3 חד', 70
מ"ר + חצר מטופחת 30 מ"ר,

משופצת, ק"ק מוגבהת, 
1,750,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 מנחם 3 חדרים, קומה 
3, 85 מ"ר, מעלית, חניה, 

סוכה, משופצת חמד
_____________________________________________)10-10(נדל"ן 054-7242816

 בלעדי 2.5 חדרים ביהודה 
הנשיא, 60 מטר בארנונה, 

קומה ב', עורפית + אופציה 
לסוכה, 1,570,000 תיווך 
_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב 054-5500263

 בבלעדיות! ברחוב 
הבנים, ק"ב אחרונה, 2.5 

חד' + אופציה תיווך - 
_____________________________________________)10-11ש(053-5302614

 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)10-10(_____________________________________________

 רמות ג': 4 חד' )75 מ"ר 
נטו(, ללא מדרגות + חצר 

)30( + יחידה )30 מ"ר(, 
משופצת, יחידת הורים, 
2,500,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

קריית אתא
 בהוגו מולר 60 מ"ר, 

שמורה ומושכרת, מצוינת 
למשקיעים, אופציה לפינוי בינוי 

_____________________________________________)10-11ש(054-4408229



כ”ב אדר- כ”ג אדר תשפ”ב 223/2/22-24/2/22 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

2-2.5 חדרים

גבעת שמואל

03-6162228

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

1-1.5 חדרים

עסקים

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

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 למסירה-להשכרה, 
מספרה ברחוב רבי 

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

לחודש + מוניטין וציוד, 
8,000 ש"ח, מיידי בלעדי 

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

■ 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 "אגם מים"

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

בית מאיר

בני ברק

בר יוחאי

טבריה

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-49/22ש(050-8954654

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

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

דלתון

 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

 במגדלי המלכים! מבצע 
חורף, 3 לילות 1,000 ש"ח, 5 
דק' למדרחוב + מרפסת נוף, 

עד 4 ילדים
_____________________________________________)3-27ש(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

_____________________________________________)33-25/22ש(053-3226630 053-7707020

ירושלים והסביבה

יבניאל
 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

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

_____________________________________________)39-38/22ש(02-5382304

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
_____________________________________________)3-18/22ש(לסוויטה 052-3540874

4-4.5 חדרים
 ברחוב גולדה מאיר, 

מבחר דירות 4-5 חדרים 
גדולות, בבניין חדש, 

בקומות גבוהות, כולל 
מרפסת שמש/סוכה, 

חניה ומחסן, החל 
מ- 7,200 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)51-51(_____________________________________________

 במלצר, סמוך לוגשל, 
דירות נופש מפוארות, 

מאובזרות ברמה גבוהה, 
לשבתות וימים )אופציה 

_____________________________________________)52-17/22ש(לג'קוזי( 052-7613554

 15 מיטות, מרפסת 
לכנרת ולגולן, נקיה, מרווחת, 

חצר, קרוב לשטיבלאך, 
תחבורה ציבורית במקום 

_____________________________________________)7-19/22ש(050-4124556

משרדים

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 להשכרה בשיכון ה', רחוב 
קלישר, דירה חדר וחצי, 2,500 

_____________________________________________)4-11ל(ש"ח 050-8510241

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת 054-8376899
_____________________________________________)47-45/22ש(052-7653899

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 

_____________________________________________)4-6/23ש(במקום 050-3388668

מושב תרום

 מזל-ארוח כפרי- וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

+ בריכה, למשפחות, גזור 
_____________________________________________)41-40/22ש(ושמור!! 052-8013000

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי, 

חצר ענקית 054-6928116 
_____________________________________________)52-51/22ש(054-8470055 02-9913107

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/22ש(04-6989734

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/22ש(וחדר אוכל. 054-6987257

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

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-26/22ש(077-5590283

 "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

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

ספסופה

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

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

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-31/22ש(050-6217759 02-5361771

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

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

_____________________________________________)33-32/22ש(וואצאפ(

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

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

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

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

_____________________________________________)35-34/22ש(מרהיב 052-8793288

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה 
_____________________________________________)1-52/22ש(052-5254570

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

מאובזר היטב
050-6481288

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/22ש(050-6241690

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)47-46/22ש(קרליבאך 052-7153475

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

קרוואנים
 להשכרה קראוון נגרר 

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

אידיאלי ל- 3 אנשים 
_____________________________________________)5-16ש(052-7602522

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/22ש(ונדנדות 052-5856465

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

050-8550462)1-4/23(_____________________________________________

 ברחוב הרב שר בני ברק 
דירה חדר וחצי להשכרה, 

מאובזרת מרוהטת וממוזגת, 
1,600 שקלים לחודש 

_____________________________________________)6-9ש(050-9734807

יחידות דיור

ביקוש 
דירות

 ברמת אהרון באזור 
רחוב פוברסקי, להשכרה 

חנות 27 מ"ר, לכל 
מטרה, 3,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)6-6(_____________________________________________

מבנים

חשמונאים
 "צימר דן"- סוויטות 

מפוארות ביישוב הדתי, ג'קוזי 
+ בריכה, גינה פסטורלית 

 052-4481113
zimerdan1@walla.com)6-5/23ש(_____________________________________________

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

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

_____________________________________________)42-41/22ש(052-7623725

 "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

 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

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

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)50-49/22ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 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-
_____________________________________________)3-1/23ש(054-8042119 04-6989119

צפת

 וילה פרטית יפיפיה, 
במתחרד, עד 30 איש, נקיה 

ומסודרת 053-2749180
_____________________________________________)52-51/22ש(058-3217401 050-5527509

 בס.רחל, 60 מ"ר, 
משופצת, 2 חד' גדולים + 

חדרון לתינוק, ק"ג ואחרונה, 
ללא, 3,390 ש"ח, 2 שירותים 

ואמבטיה, דוד"ש
_____________________________________________)7-10ש(054-6988433

 בס"ד, צימרים מהממים 
בכוכב יעקב, ליד ירושלים, 

חצי חינם לאברכים, בריכה + 
_____________________________________________)7-6/23ש(ג'קוזי 055-6697474

 וילה 8 חד', ממוזגת, 
מאובזר קומפלט, בריכה גדולה 

+ מתקנים, ביהכנ"ס צמוד, 
_____________________________________________)7-32/22ש(פארק קרוב 053-2827371

לפרסום
בלוח

03-6162228

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 להשכרה 3.5 חד', ק"ג, 
במקום שקט, קרוב למרכז, 
ממוזגת, מאווררת, מרווחת, 
_____________________________________________)8-11ש(פתח לסוכה 054-8510777

 מבנה למוסדות, משרדים, 
עסקים, ולכל מטרה, 50-900 

מטר, ברחוב בן יעקב
 050-4140330)8-19(_____________________________________________

 בנורוק 2 חד' ענקית 
)כ- 50 מטר מרובע(, 

חדשה, מרוהטת 
קומפלט, ממוזגת, 

_____________________________________________)9-12(יפיפייה, 053-3104856

 2 חד' גדולים, מרוהטים + 
מרפסות ומזגנים, ברח' יהושע, 

_____________________________________________)9-10ש(ק"א 050-8737558

 למכירה מינימרקט באזור 
מרכזי בבני ברק, 220,000 

ש"ח, לרציניים בלבד לפרטים: 
054-2481671)9-10(_____________________________________________

 מסעדה בשרית + 
טוסט נקניק, מהדרין, 

מסודרת ועובדת, בחולון, 
בהזדמנות

_____________________________________________)9-10ש(052-3544116

 "הפרח בגני"- 6 צימרים 
מפוארים + בריכה, חדר אוכל, 

ג'קוזי, נוף, ביהכנ"ס, חצר + 
_____________________________________________)9-34ש(מתקנים 050-8219080/1

 צימר יוקרתי אירופאי 
בכיכר המגינים, הכי 

מרכזי בעתיקה, מאובזר 
ברמה גבוהה

050-6784922
_____________________________________________)50-49/22ש(052-5452203

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

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

050-4296661
_____________________________________________)46-47/22ש(050-7477127

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/22ש(058-5188846

מושב גורן
 "ניחוחות גד"- 3 
צימרים ודירת נופש 

מהממת + נוף, מקום 
מפנק, במחירים נוחים, 

מאובזר וממוזג
_____________________________________________)9-20ש(0505-990545

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)10-11ח(תיווך 054-7432035

 דרושה דירה + אופציה 
בקומה קרקע עד 1.6 מיליון 

תשלום הוגן למוצא
_____________________________________________)10-11ח(053-3119493 053-3121520

 מחפש דירה 3 חדרים 
לקניה בסנהדריה במחיר סביר 

ללא תיווך 050-4160457 
_____________________________________________)9-10ח(ירושלים

 דרושה דירה לקניה בבני 
ברק עד 1,300,000 שקל 

_____________________________________________)9-10ח(050-6651365

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

_____________________________________________)10-11ח(מתיווך 052-3595314

בני ברק

דירות 
להשכרה

4-4.5 חדרים

 דירת 4 חד' )על גבול ב"ב-
ר"ג(, ק"ב, חזית, מעלית, חניה 
_____________________________________________)7-10ש(צמודה + סוכה 052-3411862

 להשכרה לשנה, 
ברחוב רבי עקיבא ליד 
שמואל הנביא דירת 4 
חדרים + גג, מרוהטת, 

קומה ג' עם מעלית, 
חזית, 5,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)8-8(_____________________________________________

+5 חדרים 

 ברמת אהרון 
היוקרתית 5 חד', בניין

בוטיק, מפוארת, 
מרוהטת כחדשה, מחיר 

הזדמנות, מיידי
052-3350743)9-12(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב 
חברון 3 חדרים גדולה, 
קומה 1.5, מאווררת, 

3,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)1-1(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב 
צפניה קרוב לרבי עקיבא, 

דירת 3 חדרים גדולה, 
קומה 1.5, חזית, מיידי, 

4,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)1-1(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מול העיריה, 3 ח', 
משופצת, מרוהטת, ק"ג, בלי, 
3,900 ש"ח, החל מ- 1.3.22 
_____________________________________________)7-10ל(052-2480939 03-6195580

 בהאי גאון, ק"ב, ממוזגת, 
דוד"ש, כחדשה, 3,900 ש"ח 

_____________________________________________)7-10ש(054-8448204

 בנורדאו 3 חד', ק"ג, 
חדשה, מעלית, מהממת 

053-3104856)9-12(_____________________________________________

 באברבנאל 4 חד' 
חדשה, ק"א, ב', 3 כ"א, 
4,500, פנטהאוז 6,500 

נדל"ן הקריה
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 באזור העיריה 5 חד', 130 
מ"ר + חצר גדולה, מסודרת, 

ק"ק, לשנה בלבד, לכל מטרה, 
5,000 ש"ח א. פנחסי

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בקובלסקי! בבניין 
מצויין ואיכותי! 4 חד', 

ק"א, מעלית, סוכה, 
חניה, 4,600 ש"ח 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה במכבים 4 חד', 
קומה 3, משופץ קומפלט 

_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

 להשכרה בסנש דירת 
4.5 חדרים, יפייפיה 
ומוארת, משופצת 

כחדשה, 130 מטר, סלון 
ענק + 2 חצרות גדולות 

+ חניה, 6,700 תווך 
_____________________________________________)10-10(רבקה נקב 053-9244430

 בגניחובסקי! בניין 
איכותי! 3 חד', ק"ג, 

3,700 ש"ח מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)10-10(_____________________________________________

 2 חדרים יפיפיה,
כחדשה,מסודרת מאוד,

ברימון, מרוהטת 
קומפלט, לזוג צעיר, מיידי 

050-5677030)10-11(_____________________________________________

 בלעדי ביחזקאל 2.5 
חדרים + מרפסת, ק"א, 
עורפית, מיידית, 3,600 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)10-10(והשקעות 054-4290600

 מציאה! דירה יפה, 2 חד', 
מוארת, מאווררת, מ.אמריקאי, 

טבריה/קוק, 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)10-13ש(053-3137710

 להשכרה בהזדמנות!! 
בגורדון דירת 2 חדרים 

מהממת, 40 מטר, קומה 
ראשונה, מרוהטת, 

משופצת כחדשה, 2,700 
כולל ארנונה וועד תווך 

_____________________________________________)10-10(רבקה נקב 053-9244430

 להשכרה באנילביץ 2 
חדרים, 60 מ', מרוהטת, 

משופצת, 3,200 תיווך 
_____________________________________________)10-10(רבקה נקב 053-9244430

 להשכרה בחברון דירת 
2.5 חדרים, מהממת, 70 
מ', מרפסת שמש תווך 

_____________________________________________)10-10(רבקה נקב 053-9244430

 במוהליבר, מרווחת,
מאווררת, מרוהטת, מיידי, ק"ג, 

_____________________________________________)10-11ש(2,100 ש"ח 054-8469452

 בכהנמן, עורפית, כ- 40 
מטר, יפה, מרוהטת, אמבטיה 
גדולה, מיידית 050-4110069 
_____________________________________________)10-11ל(053-3148867 054-8499219

 בלוחמים!! יחידה 2 
חד', חדשה ומושקעת, 
מרוהטת לגמרי, 2,500 

ש"ח כולל ארנונה
052-7684074)10-10(_____________________________________________

ירושלים

 ברמת שלמה 2 חד', 
40 מ"ר, ריהוט מלא, 

ממוזגת, מוארת, מיידי, 
2,800 ש"ח

054-8596707
_____________________________________________)10-13ש(055-6777368

2-2.5 חדרים

 למסירה עסק רווחי 
ביותר בתחום מוצרי 

חשמל, בבני ברק, מוניטין 
20 שנה, פרנסה בשפע 

להב נכסים 
050-4177750)10-10(_____________________________________________

השקעות

 בטבריה, בדוד המלך, 
130 מ"ר + יחידה 40

מ"ר, ק"ג, ללא, תשואה 
טובה, 1,200,000, לל"ת 

_____________________________________________)10-13ש(050-7632170

 חנות או משרד בבני 
ברק, זה המומחיות שלנו, 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)10-10(_____________________________________________

 בירמיהו פינת רבי עקיבא 
35 מ"ר, במחיר מציאה תיווך 

_____________________________________________)10-10(דורון 054-4980159

 להשכרה משרד 50 מ"ר 
במרכז העיר, כולל חניה, מחיר

מציאה תיווך דורון
054-4980159)10-10(_____________________________________________

 משרד 380 מ"ר, מוכן 
ומעוצב, למיידי, בהכשרת 

הישוב, אפשרי לקחת חצי, 
מחיר מציאה תיווך דורון

054-4980159)10-10(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה ברבי 
עקיבא גן ורשא 2 חדרים, 

40 מ"ר, בק"ק, ליחידת 
דיור, משרד, חנות, 3,300 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)10-10(והשקעות 054-4290600

לפרסום
בלוח

03-6162228

 לשבתות, חגים, ונקיה 
לפסח, 5 חד', ק"ק, בין 7-9 
מיטות + מזרונים, מטופחת 

ומסודרת, מחירים טובים! 
052-7113508
_____________________________________________)10-21ש(050-7113508

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חד', למשפחות 
גדולות, קרוב לחיספין, בריכה 

_____________________________________________)10-47ש(ביישוב 050-9303353

לפרסום
בלוח

03-6162228
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ם
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ל

ח
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03-6162228

יד שניה 
קונים

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

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

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

כ”ב אדר- כ”ג אדר תשפ”ב 23/2/22-24/2/22

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

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

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)4-7(_____________________________________________

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

_____________________________________________)9-10(חדישים 052-4227714

השבת 
אבידה

 נמצאה טבעת לפני 
שבועיים באזור מרכז רימונים 

בב"ב המאבד יוכל לקבלו עפ"י 
_____________________________________________)9-10ח(סימנים 050-4110991

 מעוניין למכור מחשב נייד 
_____________________________________________)9-10ל(ב- 2,000 ש"ח 054-8425565

 טאבלט בצורת מחשב נייד
11.6 אינץ חברת דל + תיק 

ועכבר ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(052-7154435

 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון 300 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)9-10ח(050-4107696

 לול גדול מעץ רק 120 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 050-9089110

 טרמפיסט אוניברסלי רק 
_____________________________________________)9-10ח(50 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב ידנית אוונט 
_____________________________________________)9-10ח(רק 100 ש"ח! 058-3245685

 פגוש לעגלת תאומים רק 
_____________________________________________)9-10ח(50 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב דו"צ של 
טומי חדשה 300 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ חדשה 
180 ש"ח רלבוב
_____________________________________________)9-10ח(058-3245685

 כסא לרכב ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(בב"ב 050-4158480

שידוכים

 גמ"ח שידוכים! מילוי 
טופס מיידי במייל ללא 

צורך בפגישה
shiduch38@gmail.com)8-11ש(_____________________________________________

 שידוכים לבני ובנות 
ישראל מכל העדות 

והחוגים הדורשים טלפון
כשר וכיסוי ראש 

במטפחת כהלכה בלבד 
077-330-5364 שדכנים 

הרוצים להטצרף יש 
_____________________________________________)9-12ש(לפנות להנ"ל

 גם לכם חשוב שילדכם 
ילמד במקום ששמים 

דגש על צניעות ויראת 
שמים וללא טכנולוגיה 

פסולה? מקומכם 
איתנו!! לפרטים:

_____________________________________________)9-12ש(058-3293062

 כרטיס חדש לגמבוי 2 
מסכים 482 משחקים אוסף 
משחקי מריו ועוד 150 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(052-7154435

 T110 דגם JBL אוזניות 
חדשות באריזה 50 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-8565659

 מקרן קול אלחוטי מעולה 
עם סאב וופר נפרד במצב 

_____________________________________________)9-10ח(חדש 299 ש"ח 058-3263264

 שעון דיגיטלי ופנס כיס + 
נורה מהבהבת חדשים ב- 30 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 052-7154435

 מקרר בצבע כסף חברת 
בוש מצוין רק 420 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(050-9089110

 פקס קנון + צילום דגם 
495 שמור כחדש 230 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(054-6389446

 2 רדיאטורים 150 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(כ"א 050-4128920

 3 שעוני חשמל דיגיטלי 
באריזה חברת ווגה 300 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(052-2786557

 מקרן חדש עם כל 
החיבורים דיסק אונקי וכו' 

רמקול מובנה 2600lum ב- 
_____________________________________________)9-10ח(300 ש"ח 052-7154435

 עריסה נישאת לתינוק 
מובייל מסתובב מנגן 250 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 053-3155415

 מזרון למיטת מעבר או 
מיטת תינוק 60 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(053-3155415

 מגן ראש למיטת תינוק 25 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 053-3155415

 שמיכת קטיפה לבת לגיל 
שנה וחצי 30 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(053-3155415

 נדנדה לתליה למרפסת/
_____________________________________________)9-10ח(חצר 70 ש"ח 053-3155415

 למכירה עגלת אמבטיה 
עם טיולון תוצרת אינפיניטי 

חזקה ויציבה 310 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(053-3076507 בני ברק

 למכירה עגלת טיולון + 
אמבטיה מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(בלבד 053-3076507

 נעלי מוקסין מבד לילד 
מידה 23 רק 15 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(058-4843223

 אפודה חדשה מהממת 
לילד לשבת בצבע אפור מידה 

2/3 רק 25 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(058-4843223

 פיגמה חדשה באריזה 
מהממת מחממת ארוכה מיקי 

מאוס לילד מידה 6 רק 40 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 058-4843223

 סוודרים וקפוצונים מידות 
6,8 רק 20 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(058-4843223

 כוורת מצב חדש כולל 2 
מגירות 300 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(058-3292229

תקשורת

 אבד נגן גלסבה כחול 
ואוזניות סמסונג לבנות

_____________________________________________)10-11ח(058-3299505

 נמצאה אוזניית בלוטוס 
בקו עירוני בירושלים 

_____________________________________________)10-11ח(050-4171242

 מחפש קלנועית תקינה או 
תקולה לנוסע בודד או זוגית 

_____________________________________________)10-11ח(052-9544107

 מעוניין לקנות אופני ילדים 
או מבוגרים תקינים או תקולים 

_____________________________________________)10-11ח(050-5343924

 מעוניין לקנות אורגן 
טיירוס 4/5 במצב טוב

_____________________________________________)10-11ח(054-8481924

 דרושים פילטרים למזגן 
תדיראן/אמקור וכד' 1-1.4 כ"ס 

_____________________________________________)9-10ח(054-8484653

 לישיבה דרוש מעבד מזון 
מולינקס 5200 במחיר סימלי 

_____________________________________________)9-10ח(050-4103367

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)9-10ח(052-3595314

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה תנור גז במצב טוב 

_____________________________________________)9-10ח(054-8418172

 למשפחת אברך דרושה 
בתרומה ספה 3 מושבים דמוי 

_____________________________________________)9-10ח(עור 054-8418172

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

_____________________________________________)9-10ח(אלקטרה 052-3595314

 למכירה מכונת תספורת 
REMINGTON חדשה 

בקופסא 150 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(054-8481924

 למכירה 2 סיגריות 
אלקטרוניות חדשות 100 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(כ"א 054-8481924

 מייבש כביסה 6 ק"ג 400 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-7216671 בני ברק

 שואב אבק 1600W ב-
150 ש"ח 054-7216671 בני

_____________________________________________)10-11ח(ברק

 מגהץ אדים 120 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(054-7216671 בני ברק

 תנור אפיה לבן 4 להבות 
300 ש"ח 054-7216671 בני

_____________________________________________)10-11ח(ברק

 למכירה מקרר קטן 120 
ל' חסכוני בחשמל מצב מצויין 

_____________________________________________)10-11ח(300 ש"ח 054-5990390

 למכירה מקרר שארפ 450 
ל' במצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(ב"ב 054-5990390

 שואב אבק ציקלון 
2000W חדש 400 ש"ח + 
_____________________________________________)10-11ח(משלוח בב"ב 058-3287846

 3 סוגי דיבוריות לקסדת 
אופנוע חדשות 180-280 ש"ח 

+ משלוח בב"ב
_____________________________________________)10-11ח(058-3287846

 מיחם לשבת מנירוסטה 
חברת י.ל. 40 כוסות מצויין 

_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח 054-5990390

 מאוורר מגדל 100 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(052-7126106

  נגן סאנדיסק חדש + 
המון שירים + אוזניות סיליקון 
+ כבל הטענה ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-7154435

 שואב אבק ידני חדש 
מהקופסא 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)10-11ח(053-3107717

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח 054-3558949

 2 רמקולים למחשב 
סבופר ענק + שלט חברת 

לוגיטק 250 ש"ח נייד
_____________________________________________)10-11ח(052-2437292

HP למכירה מחשב נייח 
office+windows7 במצב 

_____________________________________________)10-11ח(חדש 300 ש"ח 054-5990390

 למכירה מסך מחשב 
במצב מצויין 22 אינץ ב- 200 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-7773526

 מכונת תפירה חשמלית 
במצב מצויין 500 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-7432035

 בהזדמנות!!! מסך 
מחשב מתאים גם למשחקים 

ולמחשב רק 450 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(053-2369919

 למכירה מפזר חום 
המילטון חדש באריזה 45 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(02-6511791

 מקרר רוחב 60 ס"מ 
ליחידה לבן במצב חדש 500 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-2180197

 LG של DVD למכירה 
לא נדלק כולל 2 מטענים ו- 2

סוללות ב- 45 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-7125823

 למכירה מגהץ קיטור 
עומד של midea פעמים 

בודדות בשימוש ב- 390 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(058-7977996

 סיר נמוך חשמלי גדול 
חדש באריזה 100 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4135002

 פרחים מאירים בלילה ע"י 
אנרגיה סולרית מהשמש 50 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח חדשים 050-4135002

 מנורת לד אור לבן גודל 
120*30 150 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-8496816

 למכירה מגהץ אדים/
קיטור 100 ש"ח בלבד אלעד 

_____________________________________________)10-11ח(054-2252171

 תנור חימום על גז מצב 
חדש המישארגז 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-5981054

 טוסטר אובן 45 ליטר גולד
ליין חדש 250 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)10-11ח(053-3146406

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב חדש למזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בפתח תקוה 052-2786557

 מושב עיסוי חברת פינוק 
כחדש ממש 500 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(052-7659960

 מזגן נייד 300 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(054-8441042

 למכירה מיחם 40 כוסות 
במצב מצוין 100 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(053-3155532

 פלטה קטנה ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(052-7126106

 מכונת כביסה ב- 200 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 052-7126106

 שואב אבק הובר תקין 50 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי חב' 
זק"ש דגם EF-183 ב- 50 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 052-3463482

 מקרר אמנה לבן גדול 
ותקין 500 ש"ח פ"ת

_____________________________________________)9-10ח(052-7662828

 למסירה מקרר אמקור 
במצב טוב ב- 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)9-10ח(טל': 054-8402501

 למכירה שואב אבק 
סימנס במצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(050-3337530 אבנר

 מיקרוגל 150 ש"ח כחדש 
_____________________________________________)9-10ח(גמיש 054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(054-4273857

 מקדחה חשמלית 100 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 054-4273857

 מייבש כביסה 6 ק"ג 400 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח בני ברק 054-7216671

 למכירה מגהץ אדים חדש
160 ש"ח בלבד בני ברק

_____________________________________________)9-10ח(053-3076507

 למכירה כיסא לנגן גיטרה 
עם כוונים חדש 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)10-11ח(052-2437292

 למכירה בהזדמנות שידה 
עם גלגלים משרדי 100 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-2437292

 למכירה ספה נפתחת + 
כיסוי באורך 220 מטר 400 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח נייד 052-2437292

 כוורת לחדר ילדים חדש 
כולל 2 מגירות 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-8477754

 ארון רוחב 60 ס"מ גובה 
240 ס"מ כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-2180197

 סורג חבית במצב מצויין 
1.07-1.07 350 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-8441042

 למכירה ספריה טור אחד 
מעץ סנדויץ 300 ש"ח נייד 

_____________________________________________)9-10ח(052-2437292

 ארון כתר חום מצב מצויין 
200 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)9-10ח(054-8457681

 ארון ספרים כחדש רוחב 
2.40 עם דלתות למטה 500 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 054-8492693

 חדר הורים מיטות + 
שידה + מראה 500 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(054-8492693

 דלתות פנים של חברת 
טובול 300 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-8467741 050-4166914

 למכירה! שולחן כתיבה 
פינתי + 3 מגירות כחדש 

ממש במחיר מציאה 250 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(054-7531778

 למכירה שידה 4 מגירות 
צבע שחור 300 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(053-3121796

 שולחן מטבח/פינת אוכל 
מעץ מלא פורניר כולל זכוכית 

מחוסמת מעל 500 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(052-6140800

 ארון 4 דלתות גובה 2.42 
מעץ סנדויץ מצב מעולה צבע 

שמנת 500 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(052-6140800

 2 ריבועי אחסון 40*40 
סנדוויץ מסיבי ואיכותי לתליה 

על הקיר 150 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(054-7531778

 שולחן כתיבה פינתי 
סנדוויץ כולל 3 מגירות שמור 
_____________________________________________)9-10ח(מאד 300 ש"ח 054-7531778

 ארון 5 מדפים חום 
מאיקאה מפורק שמור כחדש 
_____________________________________________)9-10ח(120 ש"ח גמיש 054-7531778

 שולחן סלון ו- 6 כסאות 
_____________________________________________)9-10ח(ב- 400 ש"ח 052-7126106

 מציאה! מיטות חדר שינה 
200 ש"ח שולחן סלוני 260 

ש"ח ארון 4 דלתות 300 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(054-8482260

 ספות מעור כחול 3+2 
_____________________________________________)9-10ח(500 ש"ח פ"ת 052-7662828

 שולחן מעץ + 6 כיסאות 
צבע חום 500 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)9-10ח(052-7662828

 כיסאות משרד 50 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(054-4273857

 כיסא משרדי מחשב 100 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח בני ברק 054-7216671

 למכירה שידת מגירות 
חזקה ויציבה 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)9-10ח(053-3076507 בני ברק

תינוקות
 מיטת תינוק מעץ + 

מזרון 300 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)10-11ח(050-4107696

 ישבנון לאסלה תקין 30 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-3463482

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח 050-4135002

 למכירה לול נייד מתקפל 
עם תיק נשיאה צבע כחול 

כהה 180 ש"ח בלבד
_____________________________________________)10-11ח(053-3076507

 למכירה עגלת טיולון + 
אמבטיה מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 053-3076507

 למכירה אמבטיה לתינוק 
+ מעמד מצב חדש 90 ש"ח 
בלבד + סלקל חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 053-3076507

 כיסוי רגליים בוגבו כעין 
אמבטיה בצבע שחור ב- 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 050-4138086

 מיטת תינוק שמורה 
בצבע שמנת סגנון דקורטיבי 

+ מזרון ב- 250 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(050-4138086

 עריסת תינוק מפלסטיק 
לבן + מזרון 90 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4138086

 שידת החתלה צבע לבן 4 
מגירות 230 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(052-7659960

 למכירה פלאפון כשר 
מקורי דגם L326 חדש באריזה 

_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח 054-8464909

 טלפון קוי ביתי חדש 
באריזה 40 שקל
_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 שפורפרת טלפון לטלפון 
נייד 30 שקל חדש לגמרי 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 טלפון סנדוויץ שולחני 
לחצני פשוט משומש במצב 

_____________________________________________)10-11ח(מעולה 25 ש"ח 050-4087927

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

054-8443223)7-10(_____________________________________________

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)4-7(לחולצה 058-3206802

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

054-8527470)4-7(_____________________________________________

כללי
 למכירה שמלה 

מהממת לארוע, 
שהחולצה מפייטים 

והחצאית קטיפה שחור, 
מקסי, מידה 42, ב- 550 

ש"ח, נלבשה רק פעם 
אחת, עלתה 1,200 ש"ח, 

_____________________________________________)6-9(לפרטים 054-6337121

 למכירה טלפון שולחני 
סטארליין חדש באריזה דגם 
GCE-S5953 ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(050-6850138

 למכירה פלאפון קבוע 
לרכב ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(050-6850138

 פלאפון כשר עם בלוטוס 
חדש מהקופסא 150 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(055-6764048

 למכירה מכשיר מוגן סוג 
LG4 לצורכי עבודה 250 שקל 
_____________________________________________)9-10ח(בבני ברק טל': 050-4183200

 סמסונג אברכים כשר עם 
_____________________________________________)10-11ח(מטען 49 ש"ח 053-4111074

 מכשיר פיליפס + קו 
טוקמן כחדש 95 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(053-4111074

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

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

מכוניות

מוצרים 
ושירותים
גמחים

 גמ"ח של מוצרי פרחים, 
קנדלברות, לשבע ברכות, בר 
מצוות, ובריתות, וכו' לפרטים

_____________________________________________)10-10(054-8449588 מירי

 גמ"ח וויז מאובזר בבני 
_____________________________________________)8-11(ברק לפרטים 055-6769951

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

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

_____________________________________________)39-33/22ש(077-40-900-70

השכרת רכב

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/22ש(050-7532336

 אוטובוס "מפואר", 
אוטובוסים ומיניבוסים 

לכל חלקי הארץ, 
_____________________________________________)10-13ל(ה.חרדית 053-3144077

טכנאי מזגנים
 לפני הלחץ, ניקוי מזגן 

יסודי ע"י טכנאי מוסמך מב"ב 
_____________________________________________)8-11(058-3208284 מהצהריים

הסעות

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

לימוד נהיגה

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

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

 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 
מהיר, יוסי בן יהודה. 

_____________________________________________)9-8/23ש(03-5352975 052-2595370

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 170 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)3-27ש(חינם 052-2514960

מחשבים

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

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

 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

משגיח כשרות
 פנוי משגיח כשרות עם 

ניסיון רב בתחום, עם תעודות, 
לאירועים פרטיים

_____________________________________________)9-12ש(050-7856208

פיקוח בניה 
 במרכז! כולם יודעים שבלי 
פיקוח בניה לא בונים, מפקח 

מוסמך שיחסוך ויגן עליכם 
_____________________________________________)1-12ש(050-4126876 054-2236765

שונות
 מתארגנת קבוצה 

לפתיחת תלמוד תורה 
ובית ספר לבנות על 

טהרת הקודש בעירנו 
_____________________________________________)9-12ש(לפרטים: 058-3293062

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/22ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)10-11ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)10-11ח(בתרומה 054-7938941

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)10-11ח(או ישנה 052-3595314

 דרוש קורקינט חשמלי 
 EX-POWER מקולקל דגם

לצורך חלקי חילוף
_____________________________________________)10-11ח(052-7396092

 דרוש מקרר קטן
_____________________________________________)10-11ח(058-3259960

 דרוש ערסל וכן טרמפולינה 
_____________________________________________)10-11ח(לא מתנפחת 058-3259960

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)10-11ח(052-3595314

 דרושה מגילת אסתר עד 
500 שקל או ישנה במחיר 

_____________________________________________)10-11ח(סביר 050-6651365

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)10-11ח(ומפרשים 054-7432035

 מעוניין במברגה 
חשמלית/אפשרי במקולקלת 

_____________________________________________)10-11ח(בתרומה 054-7432035

 דרושה יחידה פנימית 2.5
כוח של מזגן אלקטרה

_____________________________________________)10-11ח(054-7938941

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)10-11ח(בתחום 052-7396092

 למכירה מכשיר אינהלציה 
רפואי דגם BR-CN116 ב- 

_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח 050-6850138

 למכירה מ.גילוח ג'אנקי 
דגם 2100 עם מיישר פאות 
_____________________________________________)10-11ח(ב- 90 ש"ח 050-6850138

 למכירה תנור + מיחם + 
פלטה לשבת ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(כ"א 050-6850138

 אביזרי מיקסר קנווד 
ואביזרי מעבד מזון מג'ימיקס 

90 ש"ח לכל אביזר
_____________________________________________)10-11ח(050-4158383

 תנור חימום אינפרא אדום 
5 גופי חימום כפתורים נפרדים 
טרמוסטט בטיחותי חלק עליון 

רחב במיוחד 100 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)10-11ח(054-8412976

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 140 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-8481924

 מצלמת סאמוויקס מגע
ענק + נרתיק 450 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(חדשה בקופסא 054-8523181

 למכירה סטנדר עץ עומד 
200 ש"ח אלעד
_____________________________________________)10-11ח(054-2252171

 למכירה מיטת חבר + 
מיטה נפתחת + 2 מגירות 

ומזרונים 500 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(054-2252171 אלעד

 מיטה מתקפלת חדשה 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-5981054

 גופי תאורה ופרוז'קטורים 
נגד מים 10-100 גמיש

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 פלורוסנטים כולל מנורה 
_____________________________________________)10-11ח(10-20 גמיש 054-4273857

 נברשות וגופי תאורה 
לבית ולסוכה 50 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 למכירה 2 מיטות יחיד 
נפתחות מצב מצויין 400 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(בלבד כל אחת 053-3076507

 כוורת + דלתות מצב 
_____________________________________________)10-11ח(מצוין 150 ש"ח 058-3259960

 שידה 3 מגירות צבע ירוק 
_____________________________________________)10-11ח(כהה 50 ש"ח 058-3259960

 שולחן כתיבה חדש 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-7216671 בני ברק

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור 300 ש"ח 054-7216671 

_____________________________________________)10-11ח(בני ברק

 שולחן מחשב מזכוכית 
במצב טוב 150 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)10-11ח(052-7126106

 למכירה שולחן מחשב 
גדול ומיוחד 300 ש"ח נייד 

_____________________________________________)9-10ח(052-2437292

 בימבה כחדשה נסגרת 
מסביב + מוט מנגנת 150 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 052-7188017

 מובייל כחדש 80 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(052-7188017

 מעמד טלסקופי לתינוק 
אמבטיה + צינור 40 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(052-7188017

 סלקל לרכב ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(בב"ב 050-4158480

 הליכון ישיבה ב- 30 ש"ח 
בב"ב הליכון עמידה ב- 20 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 050-4158480

 אמבטיה לתינוק + מעמיד 
ב- 30 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)9-10ח(050-4158480

 טיולון לילדה ב- 90 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(בב"ב 050-4158480

 למכירה חבילת עדשות 
חדשה מספר -3.75 3 זוגות 

50 ש"ח נקנה בטעות
_____________________________________________)10-11ח(052-7116399

 גמבוי מצב חדש 220 
משחקים ב- 99 ש"ח במקום 

_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח 052-7154435

 כנרים יפיפיים בצבעים 
יפים 2021 מוכנים לעבודה 

_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח 052-7151075

 שלט גיימינג איכותי 
למחשב ולטלפון ולסוני 3 150 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח טל': 053-3147379

 דיסק משחקים לגמבוי סוג 
עבה 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)10-11ח(053-3147379



כ”ב אדר- כ”ג אדר תשפ”ב 423/2/22-24/2/22 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ 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(_____________________________________________

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

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

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

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

7,000
 בב"ב לימוד כתיבת 

סת"ם ללא תשלום כספי 
_____________________________________________)5-16ש(052-7623142

 למעון הנסיכים 
דרושות מטפלות מנוסות, 

קבועות וגם ממלאות 
מקום, שכר הולם

_____________________________________________)1-12ש(050-4158849

ביקוש 
עבודה

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

_____________________________________________)9-12ש(054-8507450

 לגן מעון דתי בפ"ת 
דרושה מיידי סייעת 

מסורה וחייכנית, למשרה 
_____________________________________________)10-13ש(מלאה 052-8226582

050-2022488

 מחפש להצטרף לנסיעה- 
בני ברק/בית שמש

058-3267966)10-11(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל, 
נשות טיפול וגננות, למשרה 

מלאה/חלקית, לשעות בוקר/
צהריים, תנאים נוחים-

_____________________________________________)8-11ש(050-7884864

 דרוש/ה עובד/ת 
לחנות יודאיקה, במרכז 

העיר, בוקר/ערב שלמה 
050-6686389)8-11(_____________________________________________

 ליוסי מעליות, רקע 
מכני/חשמלי, רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)8-11ש(במרכז 03-6160186

 מעוניין לעזור בתחזוקת 
הבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)9-10ח(בשבוע 052-3595314

 מעוניין לעבוד שעתיים 
בבוקר/בערב בגיהוץ וקיפול 

בגדים ועבודות כלליות
_____________________________________________)9-10ח(054-7938941

053331035905

דרושות
 מטפלות למעון

משרה חלקית/ מלאה.
תנאים טובים.

נלקחו מרחוב 
הגרא 3 בני ברק

גלילי בדים וכלי מיטה 
יקרים לבעליהם

מי שראה או מצא 
מתבקש להחזיר 

בהקדם ממש
055-6896326

 לתות קידס בגדי דרושות 
עובדות לשעות הבוקר ואחר 

הצהריים, עדיפות לבעלות 
ניסיון, שכר נאה
054-7694963)9-12(_____________________________________________

 חנוקה כלכלית? מחפשת 
עוד הכנסה? טובי פרידמן עם 
ליווי תמיכה וכיף עד להצלחה 

054-8477787)9-12(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה 
לשכונה בגבעתיים, 

שעות 00:45-4:00, רכב 
פרטי חובה, שכר טוב 

למתאימים
_____________________________________________)9-12ש(052-6473633 משה

 למשרד רו"ח בב"ב, 
מזכירה, ידע בהנהח"ש, 
09:00 עד 16:00 קו"ח 

לפקס 03-570-6330
או למייל

shpila@netvision.net.il)8-11ש(_____________________________________________

 למכירה תחפושת דיילת 
_____________________________________________)10-11ח(בנות מידה 8 050-4131894

 למכירה תחפושת רופא 
מנתח בנים מידה 4

_____________________________________________)10-11ח(050-4131894

 למעון איכותי דרושה 
מטפלת לקבוצה חדשה, 

החל מ- 1.3, תנאים 
מעולים למתאימה פאני 

_____________________________________________)9-10ש(054-9439627

 עובדת לחנות ממתקים 
ומתנות, דוברת יידיש- יתרון, 
לג' פעמים בשבוע לאחה"צ 

_____________________________________________)9-12ל(058-3215030

ית/מלגזן
WMSעם מערכת עובדים ! עבודה במחסן ממוחשב

!בונוסים+ בסיסשכר 
!חובה-רישיון מלגזה וניסיון קודם
הגעה עצמאית  

כפר קאסם/ג מזון באזור ראש העין"למרלו

ה/דרוש

:לפרטים נוספים
050-7103245

hr2@netivc.co.il-ח"קו

ה  /דרוש
ת/מחסנאי

לסופר בבני ברק
לשעות הבוקר  

!חובהניסיון
050-7103245

לרשת מינימרקטים בפריסה ארצית

ות/דרושים
סניפיםות/מנהלי

!החרדילציבור רשת מובילה הפונה 

הסניףניהול עובדים ותפעול שוטף של 
!חובה–קודםניסיון ניהולי 

משמעותייתרון -ניסיון בתחום המזון

ד"בס

!ות/שכר הולם למתאימים
!קידום רשת משפחתית עם אופציות 

החברה מהיום הראשוןות/עובדי

hrnetiv@netivc.co.il: ח"קולשליחת 

ירושלים/אשדוד/אלעד/רחובות: לאזורים

לסופר חדש בהדר גנים
ה/דרוש

ית מנהל סניף/סגן

050-7103245: לפרטים

: ח"לשליחת קו

hr2@netivc.co.il

ניסיון בניהול עובדים או ניסיון מתחום 
!חובה-המזון

רשת משפחתית מובילה עם 
!!שכר הולם למתאימים!אופציות קידום

ד"בס

 לישיבה בב"ב דרוש איש 
אחזקה להתקשר משעה 

050-5304424 10:00-15:00)10-11(_____________________________________________

 לאשפר בשר בב"ב 
דרושים קצבים, עובד 
דגים, קופאי, ועובדים 
כלליים, תנאים טובים 

050-5677030)10-11(_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
מסורה, חמה, למעון בק. 

הרצוג, שעות גמישות, 
שכר נאה למתאימה 

_____________________________________________)10-13ש(050-4146721

 דרוש נהג למשמרת 
לילה לרכב חברה קדישא, 

באזור בני ברק + עוזר 
_____________________________________________)10-11ל(נהג 058-5503500

 לתיווך בבני ברק מזכירה 
+ מכירות, בשעות -15:00

20:00 קו"ח לפקס
 03-800-7050

yshoov@gmail.com)10-10(_____________________________________________

 לשדרוג חדר הילדים מבחר
ידיות לארון 5 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-8484609

 שמלות סולידיות לאירועים 
מידה 42 400 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-8484609

 פאה יפיפיה אורך כתף 
חום וגוונים 450 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-8484609

 אופניים חשמליות לפירוק 
חלקים איכותיות ומקוריות 

_____________________________________________)9-10ח(500 ש"ח 052-7123840

 חליפה ארוכה חב' ברודווי 
חדשה מידה 18 280 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(בלבד 054-8484653

 2 שעונים סייקו וקסיו 300 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח יעקב 052-7126790

 רדיאטור מצב חדש עם 
כלי ליצירת אדים חמים ב- 100 

_____________________________________________)9-10ח(שקל בלבד 054-8447306

 למכירה! מדף של איקאה 
מצב מעולה צבע שחור רק ב- 

_____________________________________________)9-10ח(50 שקל 054-8447306

 2 בובות חרסינה יפיפיות 
רק ב- 35 שקל כל אחת 

_____________________________________________)9-10ח(054-8447306

 תיק לעגלה בצבעים שחור
ואדום במצב מעולה מכיל 

ופרקטי רק ב- 40 שקל
_____________________________________________)9-10ח(054-8447306

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 150 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(052-7157077

 שמלה לאירוע מידה 
42-44 שחור וכסוף 50 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(052-7157077

 בושם VIP 212 כמעט 
_____________________________________________)9-10ח(חדש 140 ש"ח 052-7157077

 כיריים גז 3 להבות חדש 
באריזה!!! 150 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(052-2786557

 תחפושת מעולה של 
אברהם אבינו מידה 7-9 רק 60 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 058-4843223

 תחפושת נסיך מעולה 
מידה 6+ רק 60 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(058-4843223

 תחפושת איכר בשמיטה 
מידה 5-7 מושקעת רק 80 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 058-4843223

 מגן לגלקסי s20 חדש 
באריזה בצבע שקוף רק 20 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 058-4843223

 למכירה שטר 20 ש"ח של 
70 שנה 250 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-8478897

 גלגלי עזר לאופניים 40 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 052-2786557 פ"ת

 גז 5 להבות 150 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(050-4128920

 תחפושת חדשה של הרב 
עובדיה מידה 8 רק ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(053-3124448

 תחפושת של יוסף מוקיר 
שבת לבן 5-6 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)9-10ח(053-3124448

 תרנגול ב- 50 ש"ח זוג 
תוכונים ב- 70 ש"ח בישוב 

_____________________________________________)9-10ח(חשמונאים 08-9765927

 אופניים מידה 26 שמורות 
צבע סגול כולל מנשא לבקבוק 

וסל קידמי 300 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(054-7531778

 2 מעילי צמר לנשים מידה 
38 ו- 40 אפור וכחול כחדשים 

_____________________________________________)9-10ח(50 ש"ח 053-3124448

 מטבע חצי דולר מכסף 80 
_____________________________________________)9-10ח(שקל 050-4174525

 פאות סינטטיות ארוכות 
מאוד מעוצבות מתאימות 

לפורים 60 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(054-8484609

 בד לוילון לבן מדוגם 7 
מטר על 3 מטר אורך 170 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 050-4135002

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

_____________________________________________)10-11ח(45 ש"ח 050-4135002

 350W אופניים חשמליות 
ב- 500 ש"ח רפאל

_____________________________________________)10-11ח(054-8496816

 אקווריום בינוני פנורמי 
כולל חלק מהאביזרים 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח רפאל 054-8496816

 בית לנרות שבת צבע קרם
250 ש"ח רפאל
_____________________________________________)10-11ח(054-8496816

 מנועים לאופניים 
חשמליות גלגל 26 ס"מ 

350W ו- 250W ב- 250 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(רפאל 054-8496816

 למכירה מעיל צמר לנער 
מידה M-38 שחור רק 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-2252171 אלעד

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-5981054

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

_____________________________________________)10-11ח(054-5981054

 כלי עבודה לבית ולגינה 
_____________________________________________)10-11ח(20-100 גמיש 054-4273857

 פטישים גדולים וקטנים 
_____________________________________________)10-11ח(20-100 גמיש 054-4273857

 למכירה שידת מגירות 
מצב מצויין + עגלת אמבטיה 
_____________________________________________)10-11ח(180 ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה 4 זוגות משקפיים 
חדשות + 4 ישנות ב- 45 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(לכולם 052-7125823

 מדליה מכסף טהור 
הרמב"ם משקל 62 גרם 300 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-5840432

 למכירה תחפושת 
כשושנה בן החוחים מיוחדת 

_____________________________________________)10-11ח(80 ש"ח 053-3124448

 למכירה תחפושת מכונת 
מסטיקים מיוחדת 80 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(053-3124448

 סט שמלות לאירוע מידות 
5-6-8-10 60 ש"ח לשמלה 

_____________________________________________)10-11ח(058-3259960

 פקט טבק לגלגול סיגריות 
באלי שאג ישראלי 300 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(058-3205893

 למכירה תחפושת חבלן 
משטרתי בנים מידה 8

_____________________________________________)10-11ח(050-4131894

 למכירה שולחן סלוני 
מעוצב אובלי זכוכית מחוסמת 

על בסיס עץ מלא שחור ב- 
_____________________________________________)10-11ח(200 ש"ח 052-7773526

 חולצה אוה לבנה חדשה 
באריזה מידה 15 15.5 40 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(058-3299505

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

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

_____________________________________________)10-11ח(052-7600336

 למכירה מגן ברכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 
חברת לרט 150 ש"ח נייד 

_____________________________________________)10-11ח(052-2437292

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
M חדש באריזה מתאים לכל 

רכב 150 ש"ח נייד:
_____________________________________________)10-11ח(052-2437292

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

_____________________________________________)10-11ח(052-2786557

 ערכות להכנת קשתות 
מפרחים לתעסוקה לילדות 

_____________________________________________)10-11ח(8-10 ש"ח 053-3187276

 פאת פוני סנגון חסידי 
טבעית חום כהה חדשה ללא 
_____________________________________________)10-11ח(ראש 500 ש"ח 053-3187276

 שמלות בצבע ורדרד 
38,34 ולילדה בת 5 300 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-8477754

 למכירה אופניים תקינות 
לילדים מידות 14,16 לגילאי 

4-5 שנים כ"א רק 130 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(054-2819921

 2 תמונות פאזל בתוך 
מסגרת מרהיבות ביופיין 

100*80 100 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 מעמד מרשים ל- 2 נרות 
שבת + הברכה 50 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 למכירה אופני הרים 
HERO מידה X גלגל 26 
_____________________________________________)10-11ח(300 ש"ח 050-4107904

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)10-11ח(38 80 ש"ח 058-3233170

 שמלת מעצבים בשווי 
2,000 ש"ח להשכרה/למכירה 

ורוד עתיק 350 ש"ח 34-36 
_____________________________________________)10-11ח(058-3233170

 משחק סברס 2 קופסאות 
מחוברות נקנה ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(נמכר 50 ש"ח 050-4138086

 מציאה! תחפושת כהן 
גדול מפוארת מידה 10 חדש 

באריזה! 40 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-7108328

 מציאה! תחפושת טבח/
שף מפוארת מידה 8 חדש 

באריזה! 40 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-7108328

 מציאה! תחפושת קוסם
מפוארת מידה 6 חדש 
באריזה! 40 ש"ח בלבד

_____________________________________________)10-11ח(052-7108328

 מציאה! תחפושת פיטר 
פן מידה 6 חדש באריזה! 30 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד 052-7108328

 מציאה! תחפושות חייל 
אמריקאי מידות 6 ו- 10 

חדשות 30 ש"ח בלבד
_____________________________________________)10-11ח(052-7108328

 מציאה! תחפושות נסיכה 
מידה 6 כחדשות 30 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 052-7108328

 פנס אחורי לאופניים 
חשמליות חדש 60 ש"ח + 
_____________________________________________)10-11ח(משלוח בב"ב 058-3287846

 כיסוי חדש לאופניים 80 
ש"ח + משלוח בב"ב

_____________________________________________)10-11ח(058-3287846

 כנף פח אחורי ארוך 
לאופניים מידה 26 60 ש"ח + 

_____________________________________________)10-11ח(משלוח בב"ב 058-3287846

 אקווריום 80-35 מודבק 
500 ש"ח כולל אביזרים

_____________________________________________)10-11ח(050-4130649 בערב

 שמיכת מעבר חדשה 
 RENEE זוגית פוקס הום

באריזה 160 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(050-4087927

 2 סכו"ם חדשים 6 סועדים 
כ"א מנירוסטה נעמן 120 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(050-4087927

 4 כובעי נשים אלגנט עם 
שוליים שמורים במצב מעולה 

_____________________________________________)10-11ח(80 ש"ח 050-4087927

 סיר ארקוסטיל חדש 
 BIO באריזה 28 ליטר
STONE ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4087927

 שעון מכני אוטומטי לגבר 
_____________________________________________)10-11ח(חדש 70 ש"ח 053-4111074

 שעון סיטזן מכני אוטומטי 
עתיק לאישה 35 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(053-4111074

 חצאית הריון שחורה נוחה
וקלילה מידה M נלבשה פעם 

אחת 140 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)10-11ח(050-4107696

 תוכונים צהובים עם עיניים 
אדומות עובדים 80 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)10-11ח(ב"ב 054-8412976

 אופני הילוכים 24 במצב 
טוב מאד כולל מנעול ושרשרת 

_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח 052-9544107

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה בשילוב 

חריזה 500 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-7116399

 שולחן כתר לילדים רק 40 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 050-9089110

 אקווריום ותאורה גודל: 40
ס"מ 200 ש"ח גמיש

_____________________________________________)9-10ח(058-3292229

 תוכי קוקטייל אפור מיוחד 
_____________________________________________)9-10ח(מאוד 400 058-3292229

 למכירה בובת תצוגה עם 
_____________________________________________)9-10ח(רגל 140 ש"ח 052-7679604

 למכירה שטיח איכותי 
חדש צבע שחור ב'ז 200 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(052-7679604

 למכירה סטנד נייד איכותי 
2 קומות לבגדים 450 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(052-7679604

 תמונה יוקרתית ממוסגרת 
_____________________________________________)9-10ח(ב- 40 ש"ח 03-6169291

 סיר לחץ חדש 7.5 ליטר 
_____________________________________________)9-10ח(בסך 100 ש"ח 050-4131038

 סט צלחות חדש 100 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 050-4131038

 שמלה לאירוע להשכרה/
מכירה מידה 46 450 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(050-4131038

 אופני הילוכים 24 במצב 
טוב מאד כולל מנעול ושרשרת 

_____________________________________________)9-10ח(100 ש"ח 052-9544107

 סיגריות וירג'יניה 
ארגנטינאי 40 גרם ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-8403477 

לפרסום
בלוח

03-6162228

 למכירה גלימת קוסם + 
קופסת קסמים ב- 25 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(052-7125823

 מספריים מפלסטיק 
איכותיות לגזירת ציציות עפ"י 

ההלכה 60 ש"ח בלבד
_____________________________________________)9-10ח(055-6739389

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(054-7938941

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר מיוחד 15 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)10-11ח(בירושלים 052-7191446

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח 050-4960603

 למכירה אופני הרים 
TREK מידה L גלגל 26 400 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 050-4107904

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)10-11ח(אינץ 10 שקל 054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 10 
_____________________________________________)10-11ח(שקל לאחד 054-3177932

 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שיאומי 10 שקל

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)10-11ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)10-11ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)10-11ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 אקסבוקס 360 עם 
משחקים כבלים ושלטים ב-
500 ש"ח בחולון ובני ברק 

_____________________________________________)10-11ח(054-8597578

 למכירה עגלה למכונת 
כביסה במצב חדש מאוד 

הייתה בשימוש יום אחד 90 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-7125823

 ברזנט יוטה לבן 4*6 חדש 
עם חיזוקים בפינות 150 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(058-3233170

 בימבה חזקה מאוד 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-7126106

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 340 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)9-10ח(054-8412976

 מכשיר תדרים להרזיה 
חדש באריזה 70 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(053-4111074

 2 אוזניות בלוטוס קטנות 
חדשות עם מטען 30 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(053-4111074

 רחפן עם מצלמה וכרטיס 
_____________________________________________)10-11ח(זיכרון 150 ש"ח 053-4111074
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