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מאת: יחיאל חן

סוללת  הכלכלה,  שר  מתפקיד  דרעי  אריה  של  התפטרותו 
את הדרך עבור ראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר את 
מתווה הגז, לאור העובדה שהשר דרעי התמיד בסירובו לחתום 

על סעיף 52 העוקף את הממונה על ההגבלים העסקיים.
הממשלה  ישיבת  את  פתח  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
גדול  צעד  עושים  אנחנו  "היום  השבוע:  ראשון  ביום  השבועית 
לקידום אספקת הגז במדינת ישראל. הגז הוא מנוע צמיחה מספר 
אחת של ישראל בשנים הקרובות. מדובר קודם כל בהשקעות של 
ויצירת  הקרובות  בשנתיים  כבר  דולרים  מיליארדי  מאוד  הרבה 
תעשיות נלוות, מה שייתן מקומות עבודה רבים לאזרחי ישראל. 
אספקת הגז תסייע בהורדת מחירי האנרגיה והורדת יוקר המחיה. 
הדבר ייתן גם עצמאות אנרגטית למדינת ישראל. לא נהיה תלויים 
במקורות אנרגיה זרים – דבר שהוא חשוב מאוד למדינת ישראל. 
זה יזרים גם מאות מיליארדי שקלים לאורך 20 השנים הקרובות 
לאזרחי מדינת ישראל, לתקציבי רווחה, תקציבי חינוך, תקציבי 

בריאות – דבר חשוב מאוד למדינה".
ממשרד  התפטרותו  על  דרעי  אריה  השר  הודיע  לכן,  קודם 
דרעי:  השר  אמר  הממשלה  בישיבת  שמסר  בהודעה  הכלכלה. 
"אני מודיע היום על התפטרותי ממשרד הכלכלה. אני עושה זאת 

הוצאת מתווה  את  לפתור  דרך  נמצאה  היא שלא  והסיבה  בצער 
הגז לדרך. הודעתי מהיום הראשון במשרד הכלכלה כי לא אחתום 
על סעיף 52 שמשמעותו - עקיפת הממונה על ההגבלים, וכשלא 
נמצא רוב בכנסת ללקיחת הסמכויות ממני, לא נותרה לי ברירה 
הגז.  מתווה  עם  לדרך  לצאת  חייבת  המדינה  כי  להתפטר,  אלא 
במיעוטו  הרע  הוא  שיפורים,  בו  להכניס  כדי  המתווה, שפעלתי 

והמדינה זקוקה למיליארדי השקלים שיכניס לה הגז". 
"כיהנתי כחצי שנה כשר הכלכלה", הוסיף דרעי. "היום הגשתי 
שכר  להעלאת  החוק  הצעת  את  חקיקה  לענייני  שרים  לוועדת 
המינימום ל-5300 שקלים, ואת חוק שוטף פלוס 30 שיחייב את 
הקמתי  מקסימום.  יום   30 תוך  שכרם  את  לעסקים  לשלם  כולם 
הראשי  המדען  את  שתהפוך  לחדשנות  הלאומית  הרשות  את 
לתאגיד נפרד ויהווה זריקת עידוד משמעותית לתעשיית ההייטק 
הישראלית. חתמתי ביום חמישי האחרון על הסכם עם ההסתדרות 
והמעסיקים על תוספת שני ימי חופשה לכלל העובדים, סייעתי 
ובכל  רבות  ופעלתי  הקבלן  לעובדי  ההעסקה  תנאי  בשיפור 
הנהגתי  ערביות.  ונשים  חרדים  גברים  תעסוקת  לעידוד  הכוח 
עיקרון שכעומק הפריפריה כך עומק ההטבה הממשלתית. הגענו 
להסכמות על שינוי חוק עידוד השקעות הון, כך שככל שהאזור  
ולמענקים  מס  להטבות  יזכו  בו  העסקים  מהמרכז  יותר  מרוחק 
קטנים  עסקים  חוק  את  ראשונה  בקריאה  העברתי  יותר.  גדולים 
משרדי  מול  וסמכויות  כוח  הכלכלה  למשרד  שנותן  ובינוניים 

על  והגנה  לעזרה  הנוגע  בכל  המקומיות  והרשויות  הממשלה 
גדולות  זאת לצד התחלת רפורמות  ובינוניים. כל  עסקים קטנים 

שנועדו להוריד את יוקר המחיה במשק. 
להמשיך  מבטיח  אך  הכלכלה  ממשרד  היום  מתפטר  "אני 
לפעול בממשלה ובכל מקום ללא לאות  וללא פשרות למען העם 
והמדינה ובעיקר למען השכבות החלשות, בנגב ובגליל, בשכונות 

ובפריפריה ולמען כל אלה שאין להם", סיים דרעי את דבריו.
כתחליף, דרעי יתמנה בשלב הראשון לשר הפריפריה, תפקיד 
שנתפר עבורו במיוחד לאחר שלא היה בנמצא תחליף ראוי. התיק 
תקציבים  ויקבל  במעט  שיורחב  והגליל  הנגב  משרד  על  יוקם 

נוספים עבור ערים נוספות שיוכללו בהגדרה. 
מוחלשות  שכונות  חיזוק  גם  היתר  בין  יכלול  החדש  המשרד 
יצריך  והגליל,  הנגב  לפיתוח  המשרד  עיבוי  בפריפריה.  וטיפול 
בימים  התעכב  המהלך  ולכן  שונים  ממשרדים  סמכויות  העברת 
את  לקבל  המשרד  צפוי  התהליך,  השלמת  עם  כעת,  האחרונים. 

שמו החדש כבר בימים הקרובים.
במקביל, ההערכות הן כי דרעי יקבל משרד נוסף כפיצוי עקב 
נמוך  יהיה  שבידיו  התיקים  מספר  עזיבתו,  לאחר  כי  העובדה 
דיווחו  התקשורת  בכלי  ש"ס.  של  הפוליטי  מכוחה  משמעותית 
כי נתניהו צפוי להשאיר בידיו את תיק הכלכלה, ככל הנראה עד 

מציאת מחליף שיאפשר להעניק לדרעי תיק אחר.

מאת: מנדי כץ

שר הכלכלה המתפטר, אריה דרעי, יו"ר ההסתדרות אבי 
ניסנקורן ונשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש חתמו 
ביום חמישי האחרון בלשכתו של השר דרעי על הסכם קיבוצי 
יועלה   2016 מיולי  החל  כי  שקובע  חדש 
מינימום ימי החופשה במשק ל-11 
ימים ומינואר 2017 מינימום ימי 
חופשה במשק יעלה ל-12 ימים.
שהשר  מהלך  יושלם  בכך 
דרעי החל בו כבר במאי 2015, 
במשרד  שלו  הראשון  בשבוע 
העובדים  של  מצבם  את  לשפר 
לעשות  אולם  במשק,  החלשים 
ובהסכמה  בהידברות  כזה  צעד 
והמעסיקים.  ההסתדרות  עם 
הנושא נידון בין הצדדים תקופה 
ארוכה והיום מגיע לסיומו.
הקרובים  בימים 
שר  של  בכוונתו 
דרעי  הכלכלה 
להרחיב את ההסכם 

לכלל המשק.

כיום מינימום ימי החופשה לעובדים עומד על 10 ימים עבור 
ימים עבור שבוע עבודה  ו-12  ימים  שבוע עבודה של חמישה 
של 6 ימים. בהתאם להסכם החדש, עובדים בעלי ותק של עד 
על  בשנה  נוספים  חופשה  ימי   2 של  מתוספת  ייהנו  שנתיים 
חשבון המעסיק ועובדים בעלי ותק של 4-3  שנים ייהנו מיום 

חופשה נוסף על חשבון המעסיק.
מדובר בבשורה לעובדים חלשים אשר לא רק סובלים ממעט 
ימי חופש, אלא גם כל פעם שנאלצים להחליף מקום עבודה ימי 

החופש מתאפסים חזרה למספר הנמוך.
ההסתדרות  בין  קודם  להסכם  בהמשך  כי  דווח  בנוסף, 
למעסיקים, ובכפוף להסכם הקואליציוני של ש"ס, מעלה השר 
שכר  תיקון  את  לאישור  לממשלה  הקרוב  ראשון  ביום  דרעי 
מינימום אשר יעלה את שכר המינימום ל-5,300 שקל בחודש 

החל משנת 2017.
שר הכלכלה אריה דרעי אמר לאחר חתימת ההסכם: "מדובר 
פעלתי  הכלכלה  למשרד  כניסתי  ומרגע  היסטורי  עוול  בתיקון 
מול יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ונשיא התאחדות התעשיינים 
שרגא ברוש  במטרה להגדיל את מספר ימי החופשה לעובדים. 
זה  ובכלל  נאותים  עבודה  ותנאי  הוגן  שכר  לקבל  צריך  עובד 
נוספת  הטבה  מכניסים  אנחנו  החופשה.  ימי  מספר  הגדלת 
לאדם העובד ואני מאמין כי הדרך הנכונה לדאוג לעובדים היא 
לקריאתי  נרתמו  וברוש  ניסנקורן  כי  על  שמח  אני  בהידברות. 
הכי  העובדים  של  החופשה  ימי  מספר  את  להעלות  והסכימו 

מוחלשים."

ואמר:  המהלך  על  בירך  ניסנקורן,  אבי  ההסתדרות  יו"ר 
ובמסגרת  עזריה,  רחל  ח"כ  שהעלתה  החוק  להצעת  "בהמשך 
הצעדים שמובילה ההסתדרות לשיפור רווחת העובדים, ראיתי 
לנכון לקדם את היוזמה ולפעול למען השגת הסכמה רחבה מול 
המעסיקים. מהלך משמעותי כמו הגדלת ימי חופשה לעובדים, 
לא יכול להישען על חקיקה חד-צדדית בלבד. אני מודה לנשיא 
התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות הארגונים העסקיים, שרגא 
חשוב  לשותף  והיה  הפעולה  לשיתוף  שנענה  כך  על  ברוש, 
הכלכלה  לשר  גם  מגיעה  משמעותית  תודה  המטרה.  להגשמת 
גבית  רוח  העניק  לתפקיד,  כניסתו  שמאז  כך  על  דרעי  אריה 
רצון אמיתי  לבין המעסיקים, מתוך  בין ההסתדרות  להידברות 
לחזק את האנשים השקופים. בעזרת צעדים כמו העלאת שכר 
המינימום, כמו גם הבשורה שאנו מביאים היום, אנו ממשיכים 
של  מעמדו  חיזוק  תוך  הישראלית  בחברה  הפערים  בצמצום 

האדם העובד".   
הצטרף  ברוש  שרגא  העסקיים,  הארגונים  נשיאות  יו"ר 
מברך  "הנני  והוסיף:  ההסתדרות  ויו"ר  הכלכלה  שר  לדברי 
לנושא  מענה  לגבש  ההסתדרות,  עם  ביחד  שהצלחנו  כך  על 
החלשים  העובדים  עם  בעיקר  המיטיב  חופש,  ימי  כמו  חשוב 
לעבודה במשק. ההסכם מסמל את תפיסתנו  ביותר, שנקלטים 
להיות  צריכים  הישראלי,  במשק  העבודה  יחסי  כי  הבסיסית, 
מונהגים בשיתוף פעולה על ידי ההסתדרות וארגוני המעסיקים, 
בהתחשב במגבלות הפריון והצמיחה שהמשק מצוי בהם בימים 

אלו".

דרעי עזב את משרד הכלכלה וימונה לשר הפריפריה  בתמורה יעברו מאות מיליוני שקלים 
למשרד לפיתוח הנגב והגליל שישנה את שמו למשרד הפריפריה

הסכם קיבוצי חדש שנחתם ביום חמישי שעבר 
בלשכת שר הכלכלה אריה דרעי, בין יו"ר ההסתדרות 
אבי ניסנקורן לבין יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים 

שרגא ברוש, מעגן את הגדלת המכסה של ימי חופשה 
שנתית לעובדים  שר הכלכלה המתפטר אריה 

דרעי: "זהו תיקון עוול היסטורי"

ההישג האחרון: עוד 2 
ימי חופשה לעובדים

דרעי נפרד ממשרד הכלכלה 
וימונה לשר הפריפריה

מחליף תפקיד. 
השר אריה דרעי 

        כ"ב בחשון תשע"ו 24/11/15



אתם כבר מכירים את התופעה: 
נכנסים לסניף כדי להפקיד, או 

למשוך כסף, אבל אז מתברר לכם 
כי בסניף הנוכחי נעלמו הטלרים 

והטלריות מהמקום  סגן שר הפנים 
ח"כ ירון מזוז פנה למפקחת על 

הבנקים בנושא: "לאור פניות רבות 
שקיבלתי בנושא ברצוני להביע 
התנגדות חריפה למהלך ביטול 

הטלרים בסניפים, מדובר בפגיעה 
אנושה באוכלוסיות המבוגרות אשר 
מתקשות לתפעל כספומטים ופגיעה 
ממשית בביטחון האישי שלהם בעת 

משיכת כספים ברחוב"

העתיד מבטיח: שכר המינימום יעלה ל-5,300 ש"ח

לאן נעלמו הטלרים?

מאת: יוני מיכאל

הממשלה אישרה ביום ראשון בבוקר בישיבתה השבועית 
תיקון נוסף לחוק שכר המינימום, לפיו יתווספו 300 שקל 
לשכר המינימום ובמקום 5,000 שקל הוא יעמוד על 5,300 שקל 

מדצמבר 2017.

חוק שכר המינימום שנכנס לתוקף באפריל השנה קבע כי שכר 
המינימום יעלה ל-4,650 שקל ולאחר מכן יטפס בהדרגה ל-5,000 
ל-5,000   2017 ובינואר  שקל  ל-4,825  יעלה   2016 ביולי  שקל: 
שקל. כעת, בעקבות התיקון שאושר היום, שכר המינימום יעלה 

שוב ל-5,300 שקל בסוף 2017.
דרעי:  אריה  השר  אמר  הכלכלה,  משרד  את  שעזב  לפני  רגע 

"מצב בו אנשים עובדים ונשארים עניים לא יכול להתקיים בחברה 
שהעברנו  והחוק  לחלשים  העזרה  את  דגלי  על  חרטתי  מתוקנת. 
היום בממשלה, יסייע בהגדלת השכר לעובדים שמרוויחים שכר 
ואני  למעסיקים  לעובדים,  ודאות  ייתן  החוק  תיקון  מינימום. 
מאמין שימשוך למעלה את שכרם של כלל העובדים. אני מברך 

את ההסתדרות והמעסיקים שקידמו הסכם חשוב זה".

מאת: יחיאל חן

הבנקים  תאוצה:  וצוברת  שהולכת  מוכרת  תופעה  זו 
ומערך  שלהם  האדם  כוח  את  לצמצם  מתחילים  בישראל 
הטלרים והטלריות, אלו שמכונים כספרים, כבר לא יושבים 

במקומם הקבוע.
או  מזומן,  צ'ק,  להפקיד  ניתן  כיצד  לברר  מנסים  כשאתם 
לחילופין למשוך כסף מהבנק, מתברר לכם כי האפשרות היחידה 
היא באמצעות הכרטיס המגנטי שברשותכם. אם אין לכם כרטיס 
ניתן  מגנטי, תצטרכו לכתת רגליים עד לסניף מרוחק שבו עדיין 

למצוא עמדות טלר פעילות.
ברחוב  העסקים  מתחם  באזור  העובד  ברק,  בני  תושב  יהודה, 
בן גוריון בגבול בני ברק רמת גן, מספר ל"ביזנס": "יש לי חשבון 
בכרטיס  להשתמש  לא  מקפיד  ואני  ומאחר  הפועלים,  בבנק 
ומשיכה  הפקדה  בעיקר  שכללו  בבנק  פעילותי  כל  את  אשראיף 
נח  לבית  הסמוך  הסניף  באמצעות  ביצעתי  וצ'קים,  מזומנים  של 
ברחוב בן גוריון. באחד הבקרים הגעתי לסניף ולתדהמתי אמרו 
לי שניתן למשוך מזומן רק באמצעות כרטיס האשראי בכספומט. 
השבתי שאין לי כספומט, אז שלחו אותי לסניף במרום נווה ברמת 
גן הממוקם בקצה השני של העיר. הגעתי לשם ומסתבר שגם שם 
ששם  מרוחק  לסניף  עד  הרחקתי  ברירה  בלית  טלרים.  אין  כבר 
מצאתי עמדות טלר פעילות. להפתעתי הוסבר לי שגם בסניף זה 
השירות הזה עומד להתבטל. ואני שואל: מה יעשו אלפי הלקוחות 
נוכל  איך  באינטרנט.  גולשים  ואינם  אשראי  כרטיסי  להם  שאין 

להתנהל מול הבנק??"
יהודה אינו לבד, ובנק הפועלים אינו לבד. על שולחן מערכת 
מספר  של  שונים  לקוחות  של  תלונות  מספר  הגיעו  "ביזנס" 
צורת  את  שינה  שהבנק  לגלות  שהופתעו  שמספרים  בנקים 

הפעילות וביטל את עמדות הטלר במטרה להעביר את הלקוחות 
פקידי  בין  הישירה  התקשורת  את  ולצמצם  ממוחשבת  לפעילות 
הבנק ללקוחות. "מדובר בשינוי לרעה של השירות שהבנק נותן 
ללקוחות שלו. "במקום להוסיף שירות, מצמצמים אותו", כותב 
אבי, תושב אשדוד, שמתאר בזבוז של שלוש שעות עבודה כדי 
"על  צ'ק.  להפקדת  אנושיות  שירות  עמדות  עם  לסניף  להגיע 
סניפים  גובים מאיתנו עמלות? מה ההיגיון לצמצם  מה הבנקים 

ולצמצם את כוח האדם בסניפים הקיימים?"
המגמה הזו חוצה את כל מערך הבנקאות בישראל. "הבנקים 
מנסים לצמצם בכוח האדם ולהעביר את הפעילות מול הלקוחות 
למערך ממוחשב", מסבירים לנו בהנהלת אחד הבנקים. "מהיום, 
פנקסי  הזמנת  חשבון,  מפתיחת  החל  השלבים,  כל  את  כמעט 
באמצעות  לעשות  ניתן  פעולות,  ושאר  אשראי  כרטיסי  שיקים, 

אפילו  לבנק.  הלקוח  בין  תקשורת  ואין  כמעט  המחשב. 
נעשות  לקוחותיו  לרשות  מעמיד  שהבנק  ההלוואות 

באמצעות הטלפון או באמצעות אפליקציית השירות 
של הבנק.

הסניפים  מספר  לצמצום  שבנוסף  מסתבר 
מערך  את  לצמצם  התחילו  הבנקים  במדינה, 
לביטול  מביא  המערך  צמצום  בבנקים.  הטלרים 
אוכלוסייה  ומאלץ  סטודנטים  משרות  של  נרחב 

ולהשתמש  אשראי  כרטיסי  להנפיק  מבוגרת 
במכונות כספומטים ובאינטרנט.

בבנקים  הטלרים  מערך  ביטול  נושא 
על  המפקחת  של  שולחנה  על  נמצא 
הבנקים, חדווה בר. סגן שר הפנים ח"כ 
ירון מזוז פנה למפקחת על הבנקים הגב' 
רבות  פניות  "לאור  במכתב:  בר  חדווה 
שקיבלתי בנושא ברצוני להביע התנגדות 

אנושה  בסניפים, מדובר בפגיעה  ביטול הטלרים  חריפה למהלך 
באוכלוסיות המבוגרות אשר מתקשות לתפעל כספומטים ופגיעה 

ממשית בביטחון האישי שלהם בעת משיכת כספים ברחוב".
בנוסף, השבוע, פרסם בנק ישראל את סקירת מערכת הבנקאות 
נכון  בישראל  הבנקים  סניפי  מספר  כי  מגלה  אשר   2014 לשנת 
לסוף שנת 2014 עומד על 1,270, לעומת 1,300 בשנה קודם לכן. 
פי  על   .2015 בשנת  גם  ממשיכה  הסניפים  צמצום  של  המגמה 
הנתונים, מספר הסניפים ל-100 אלף תושבים עומד על 19 סניפים, 
 - OECD-נתון נמוך משמעותית מממוצע הסניפים במדינות  ה
אשר עומד על 31 סניפים ל-100 אלף תושבים. פער של 12 סניפים 

ל-100 אלף תושבים.
כחלון,  משה  ח"כ  האוצר,  לשר  פנה  אף  הפנים,  שר  סגן 
הקרוב  "בשבוע  בנושא.  בר,  חדווה  גב'  הבנקים,  על  והמפקחת 
עתיד בנק לאומי לסגור סניף מרכזי בעיר קריית ביאליק, הסניף 
בעיקר  המשמש  חשוב  סניף  מהווה   18 ירושלים  בשדרות 
הסניף  סגירת  רבים.  שואה  וניצולי  מבוגרת  אוכלוסייה 
ליטול  ולמעשה  זו,  לאוכלוסייה  רב  סבל  לגרום  עתידה 
בקריית  הסניף  סגירת  לבנק.  לגשת  אפשרות  כל  ממנה 
ביאליק מהווה סנונית ראשונה במהלך גדול של סגירת 

סניפים שמתכננים הבנקים".
רוסק  בנק לאומי, רקפת  פנה למנכ"לית  סגן השר אף 
עמינח וכתב "בנק לאומי הרוויח בשנת 2014 מעל ל-1.5 
הסכום,  את  להכפיל  צפוי   2015 ובשנת  מיליארד ₪, 
כאשר עד מחצית השנה הנוכחית הגיע כבר לרווח 
של מעל ל- 1.7 מיליארד ₪. לא יתכן שהבנק 
יבטל  המדינה,  ע"י  בחלקו  מוחזק  אשר 
מבוגרת  לאוכלוסייה  שירותים  בדורסנות 
בעוד הוא גורף מיליארדים על גב הציבור".

בעוד קצת יותר מחצי שנה, אמור שכר המינימום לטפס לכדי 4,825 ש"ח  בממשלה ממשיכים לטשטש את העוני השורר אצל 
השכירים, על ידי הבטחות לעתיד – שתמיד יכולות להשתנות  כעת מבטיחים: עליית שכר המינימום לא תיעצר ב-5,000 ש"ח

מה יעשו אלו שאין להם כרטיס מגנטי 
או נגישות לאינטרנט? סניפי בנק לאומי 
ומזרחי )צילום: יונתן זינדל פלאש 90(

נרתם לנושא. סגן שר 
הפנים ירון מזוז

)צילום: דוברות הכנסת( 
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מאת: יחיאל חן

חמישי  ביום  אישר  הדיור  קבינט 
האוצר,  שר  הצעת  את  האחרון 
מתחמים   7 להכרזת  כחלון,  משה  ח"כ 
מועדפים לדיור בישובים: רמת גן, קרית 

אופקים אתא, באר יעקב, קצרין, 
פי  על  ושפרעם, 

הפירוט הבא:
ת  מ ר ב
הכריז  גן 
ט  נ י ב ק
ר  ו י ד ה

שני  על 
ם  י מ ח ת מ

המצויים 

לתל  ובסמוך  העיר,  מזרח  בדרום 
יח"ד   2,200 הכולל  אז"ר,  גני  השומר: 
ותל השומר דרום הכולל 3,000 יחידות 

דיור.
בקרית אתא הכריז הקבינט על מתחם 
כ-  יכלול  אשר  העיר  בצפון  המצוי 
11,500 יח"ד. בבאר יעקב הוכרז מתחם 
המיועד  צריפין  למחנה  בסמוך  המצוי 
לפינוי וכולל כ- 1,000 יח"ד, מהן 240 

יח"ד המיועדות לדיור מיוחד.
מתחם  על  הקבינט  הכריז  בקצרין 
הישוב.  בדרום  יח"ד   1,600 הכולל 
באופקים הוכרז מתחם הכולל 8,000 
יח"ד ומצוי במזרח הישוב. בשפרעם 
הישוב  במזרח  הנמצא  מתחם  הוכרז 
ושטח  יח"ד   1,500 כ-  וכולל 
לתעסוקה  המיועד  נרחב 
בתחום  הנמצא 
שפעולתה  מחצבה 

הסתיימה.
סך כל יחידות 
בתכניות  הדיור 

מתוך  יח"ד.   28,800 על  עומד  אלו 
מתחם  בכל  יוקצו  אלו  דיור  יחידות 
ומתחם גם יחידות דיור לטובת שכירות 
כוללות  למגורים  בנוסף  ארוך.  לטווח 
תכניות אלו גם שימושי מסחר ותעסוקה 
הדיור  יחידות  בתוספת  יתמכו  אשר 
תחבורתיים  חיבורים  אלו,  בישובים 
אשר  ציבור  שטחי  לישובים,  הנדרשים 
ישמשו את יחידות הדיור החדשות ועוד.
יהיה  שניתן  היא  ההכרזה  משמעות 
אלו  במתחמים  תכניות  ולאשר  לקדם 
במסלול תכנון ייעודי וממוקד, באמצעות 
של  ולבניה  לתכנון  הארצית  הועדה 

מתחמים מועדפים לדיור )הותמ"ל(.
התכניות  והעברת  זו  החלטה  עם 
הותמ"ל,  לטיפול  אלו  במתחמים 
הכוללות  תכניות   43 ב-  הוועדה  תטפל 
הארץ.  רחבי  בכל  יח"ד  כ-130,000 
זמנים  בלוח  יאושרו  אלו  דיור  יחידות 
להגדיל  מנת  על  יעיל  ובהליך  מהיר 
הדיור  יחידות  של  התכנוני  המלאי  את 

במדינה.

מאת: יאיר פלד

להביא  הצליחה  שדאצ'יה  אחרי 
מהפכה צרכנית במדינות אירופה 
)כ-35 מדינות( והתייצבה בראש טבלת 
לים,  מעבר  רבות  במדינות  המכירות 
היא ממשיכה לכבוש את גם את צרכני 

ובכללם  הישראלים  הרכב 
שגילה  החרדי  המגזר  את  
אף הוא את רכבי  האיכות 
המתומחרים  החברה  של 

לכל  ושווה  הוגן  במחיר 
שהפך  הרכבים  אחד  כיס. 

במגזר  מאד  לפופולארי 
הדאצ'יה  דגם  הוא  החרדי 

לודג'י שנותן את המענה המושלם, 
ומתאים לצרכיה של המשפחה החרדית 

המורחבת.  
ילדים  ברוכת  חרדית  כשמשפחה 
מחפשת לקנות רכב גדול שיתאים לכל 
שבעה  רכב  מחפשת  היא  המשפחה, 

שנים,  לאורך  שיחזיק  איכותי  מקומות 
להכיל  שיוכל  גדול  פנימי  מרווח  עם  
חשוב  פחות  ולא  כולה,  המשפחה  את 
מכך הוא נושא המחיר שיש לו משמעות 
גדולה בקבלת ההחלטה לפני הרכישה. 

הצרכים  כל  על  כעונה  שמתברר  מי 
חברת  של  הלודג'י  דגם  הוא  הנ"ל 
להצלחה  זכה  שכאמור  דאצי'ה 
גדולה בארץ. הדגם מתאים 
החרדית,  למשפחה  ביותר 

מכל הבחינות: 
הרכב כולל שבעה מקומות 
מכיל  הרכב  חלל  ישיבה. 
להכיל  שתוכנן  עצום  מרחב 
נהנה  הדגם  המשפחה.  כל  את 
הודות  חסכונית,  דלק  מצריכת 
למנוע הטורבו דיזל של דאצ'יה ומנוע 
הבנזין בעל הזרקה ישירה ומגדש טורבו, 
ככל  נמוכות  תחזוקה  מעלויות  כמו'כ 
האפשר. אזור תא המטען הוא בעל נפח 
גדול ביותר ונחשב מהגדולים בקטגוריה 
מקבל  הלודג'י  רכישת  עם  בנוסף  זו. 

 100,000 או  שנים  ל-3  אחריות  הלקוח 
ק"מ* )המוקדם מביניהם(.

יתרון  בולט  היתרונות  כל  מעל 
מדובר  למעשה  ש"ח,   99,490 המחיר: 
הרכבים  למחירי  המקביל  במחיר 
המשפחתיים בשוק, מה שמהווה מהפך 
בעולם הרכבים. למעשה זהו הרכב בעל 

7 מקומות הכי זול בארץ. 
היא  דאצ'יה  של  הגדולה  ''ההצלחה 
המפתיע  והמחיר  הרכבים  איכות  בגלל 
הרכב  כלי  את  מייצרת  דאצ'יה  שלהם.  
שלה עם היסודות הבסיסיים כסטנדרט, 
בלי תוספות לא הכרחיות אשר מובנות 
בדרך כלל בתוך העלות'', אומר י' מבני 

ברק לקוח מרוצה של דאצ'יה.
התחשבה  התשלומים  בנושא  גם 
חברת דאצ'יה בלקוחות, והגיעה להסדר 
עד  לקבל  שניתן  כך  בנקים,  מספר  עם 
תשלומים  פריסת  עם  מימון  אחוז   100
ריבית  עם  תשלומים  כ-60  של  נוחה 

נמוכה.

שר האוצר: "נפתור 
את משבר הדיור"

הרכב שכבש את 
הרחוב החרדי 

קבינט הדיור הכריז על 7 מתחמים מועדפים הכוללים כ-30,000 יחידות 
דיור  שר האוצר משה כחלון בקבינט הדיור: "אנחנו נפתור את משבר 

הדיור ונוודא שבעוד כמה שנים לא יהיה משבר חדש.  משבר הדיור 
החמור שאנחנו חווים היום התחיל בגלל חוסר תכנון מספיק של דירות"

אחרי שכבשו את כבישי אירופה והפכו להצלחה גדולה, רכבי דאצ'יה 
ממשיכים לכבוש את הרחוב החרדי בארץ

אבי בנטוב

מחלקת עסקים

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

קצב התפתחות הטכנולוגיה, יותר מהיר מהתפתחות 
תאי מוח אצל שימפנזת מעבדה. עד לא מזמן היה 
לכל נהג מונית, או כל נהג ישראלי שלא הרגיש שגבריותו 
פינת  לארלוזורוב  מגיעים  איך  שואל  הוא  אם  נפגמת 
ומאגר  נתונים  סמך  על  ברכב,    GPS מכשיר  דיזנגוף, 
מפות, ידע המכשיר לכוון אותך מנקודה לנקודה, כמורה 
דרך צמוד. כיום המכשירים האלה, נמצאים אצל מרבית 
המשתמשים כאבן שאין לה הופכין באיזו מגירת שמטע'ס 
המצויה בכל בית. הגורם העיקרי לכך, היא חברת "וויז" 
שתוכנת הניווט הידידותית שלה כבשה את השוק. ניסיתם 
פעם לחשוב, מה הגורם שכל ציבור הנהגים עבר להיות 

משתמש מכור לתוכנת הוויז? 
אם לא חשבתם עד עכשיו, אל תטרחו לחשוב, תמשיכו 
סדר  לכם  תעשה  שגם  התשובה,  את  ותמצאו  לקרוא, 
מתכנני  בחיים.  אחרים  נושאים  מיני  בכל  ושכל,  בראש 
האפליקציה הזאת הפנימו והקדימו את השוק, בהסתמך 
ככל  היא,  שתובנתם  אחרות,  חברתיות  רשתות  שאר  על 
היא  כך  השרות,  של  בתוכן  להשתמש  ירבה  שהציבור 
תהפוך לחלק בלתי נפרד מכל נהג ורכב. המתכננים שילבו 
כל  באפליקציה,  הנהגים  וידע  המשתמשים,  חוכמת  את 
נהג הרואה מפגע / שוטר / פקק הוא מדווח. התוכנה מיד 
מחשבת לך מסלול מחדש, מראה לך היכן יש תחנות דלק, 

ואתרים שימושיים אחרים.
נקראת  התוכנה  של  הידידותיות  המקצועית,  בעגה 
"חוכמת ההמונים", דהיינו - הציבור מחזיק בידיו מידע, 
גם  שהם  בתנאי  אחרים  משתמשים  בו  לשתף  מוכן  הוא 
ישתפו אותו, כל אחד מכניס מידע, כולם נהנים, חוסכים 

זמן, ומרוויחים כסף / דלק.
בשנה האחרונה התפתחה לה תופעה צרכנית קמעונאית 
כל  המוכרת  קפה,  בתי  רשת  "קופיקס"  הנקראת  אחרת, 
בהמוניו,  נוהר  הציבור  שקלים.  בחמישה  בחנות  פריט 
קונה קפה ועוגה בבוקר, בעשרה שקלים. כל צרכן מרגיש 
שהוא חוסך כסף. במקום לשלם 12 או 18 ש"ח, כפי שהיה 
כיום  משלם  הוא  אחרים,  קפה  בתי  ברשתות  בעבר  נהוג 
חמישה שקלים, ובכדי שהוא לא ירגיש חסכן קמצן, הוא 
את  יום  כל  "מרוויח"  הוא  טעים.  שהקפה  לכולם  מספר 
בקופיקס.  שקלים  לחמישה  המופרז  המחיר  בין  ההפרש 

קפה ומעשה.
שוב חוכמת ההמונים הצביעה ברגליים. קיימת נהירה 
הרשת  בעלי  אם  יודע  לא  אני  ברשת,  לקניות  יומית  יום 
והזכיינים מרוויחים, אני לא יודע אם ספקי הרשת שורדים, 
היות שאני כרגע לא עוסק כאן בכדאיות הכלכלית של כל 
סניף וסניף, אלא בתופעה שצדה את ליבי. איך אני יודע 
שהטרנד הזה מכה שורשים בצרכן הישראלי? אני פשוט 
רואה נגזרות בשוק: פיתה פיקס בחמישה שקלים, פיצה 
גנרי של  נדל"ן פיקס, המילה קופיקס הפכה לשם  פיקס, 

מחיר אטרקטיבי.
באופן  מכיר  אני  כאן:  אחשוף  הנאות  הגילוי  בשביל 
אישי את בעלי הרשת, אבל אין זו כתבה שיווקית מוזמנת, 
אלא טור אישי. הרי מי שקורא כל שבוע, מבין את כיוון 
החשיבה שלי. מה גם, שתופעת הוזלת המחירים נעשתה 
כמה  זוכרים  הוותיקים שבקוראים  ענפים,  מיני  כל  בעוד 
היה  כמה  סלולרית,  טלפון  שיחת  פעם  עולה  הייתה 
מסתכם חשבון הטלפון של כל אחד מאתנו, וכמה אנחנו 

משלמים בפועל כיום.
מסלול  לחשב  מותר  פעם  מידי  לסיכום,  לומר  רוצה 
וציבור  יפרח  שלך  שהעסק  רוצה  אתה  ואם  מחדש, 
הצרכנים / המונים יגיע אליך, תנסה לדאוג שהקונים יבינו 
יותר מהאחרים. אצלך פתוח רצוף,  זה כדאי  למה אצלך 
החיוך  גדול,  יותר  המגוון  מהיר,  יותר  השרות  אצלכם 
ומרגישים  הנתון,  את  מפנימים  כשההמונים  רחב,  יותר 
יצביעו  הם  כפול,  חסכו  יותר,  נהנו  הם  אצלך  שבקניות 

ברגליים יבואו ויביאו את המוני בית ישראל.

חוכמת ההמונים

פתרונות דיור. 
שר האוצר 
משה כחלון



אגף תשתיות ופיתוח
מחלקת תחבורה

 

  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד
האגף לשירותים

חברתיים
המדור לזקן

המחלקה לעבודה
קהילתית

שותפיםאיפה?מתי?האירוע

אירוע פתיחה לגברים- 
בסימן קידום בריאות

יום שני, ו’ בחשוון ה’תשע”ו 
,)19.10.15)

בין השעות 13:00-10:00

אולם המועצה, עיריית 
בני ברק

עזר מציון, מטב, 
מכבי שירותי בריאות.

הרצאה בנושא שיפור 
הזיכרון, גב’ איריס אלון

יום שני, י”ג בחשוון ה’תשע”ו 
(26.10.10(, בשעה 16:15

מועדון “חכמת נשים”, 
רחוב אחיה השילוני 2

אירוע פתיחה לנשים- 
יום בריאות

יום רביעי, כ”ב בחשוון ה’תשע”ו 
(4.11.15(, בין השעות 12:30-9:30

עקב מזג האויר עבר 
לאולם הפיס רמת 

אלחנן, רחוב רבינוב 4

עזר מציון,מכבי 
שירותי בריאות.

שירותי בריאות כללית, 
ג’וינט ישראל-אשל, חב’ 

ביטוח מגדל, האגודה 
למען הזקן.

יום שני, כ”ז בחשוון ה’תשע”ו סדנת נוסטלגיה 
(9.11.15(, בשעה 10:15

מועדון “חכמת נשים”, 
רחוב אחיה השילוני 2

מטב

יום שני, ד’ בכסלו ה’תשע”ו 
(16.11.15( בשעה 10:00

מועדון נשים, רחוב 
קהילות יעקב 66

הפרשת חלה לסבתות 
ולנכדות

יום שני, י”א בכסלו ה’תשע”ו 
(23.11.15(, בשעה 17:00

בית הרבנית, רח' 
אהבת שלום 15, שכונת 

ויז'ניץ

יום רביעי י"ג כסלו ה'תשע"ו 
(25.11.15( בשעה 17:00

מועדון נשים  רח' הרב 
לוין מרישא 51, שיכון ה'

“בני ברק של פעם”- 
שיחה מפי מר נחמן 

פייגנבאום, מוותיקי העיר

יום חמישי, כ”ג בחשוון ה’תשע”ו 
 )5.11.15)

ישיבת קריית הרצוג

הרצאה בנושא "השמיעה 
בגיל המבוגר"

יום רביעי כ"ט חשון ה'תשע"ו 
(11.11.15( בשעה 10:15

בית בגנו, רח' גוטליב 6.
למידע נוסף –חנה 

-03 6186090

האגודה למען הזקן, 
קהילה תומכת, 
עמותת "בקול"

הבראת חורף לגמלאי 
בני ברק

יום ראשון, י”ז בכסלו – יום חמישי, 
כ”א בכסלו ה’תשע”ו (29.11.15 

 )3.12.15 –

מלון צל הרים, ים 
המלח.

הרשמה במועדוני 
הקשישים, או אצל גב’ 
אסתר שובע בעירייה, 
בימים ג’ ו-ה’ בשעות 

12:30-10:30, טל’: 
5776495

אירוע סיום- בסימן 
מורשת אבות

יום שני, י”ח בכסלו ה’תשע”ו 
(30.11.15(, בשעה 16:30.

אולם מרכז פיס 
קהילתי “משואות”, 

רחוב ירושלים 1

האגודה למען הזקן.

”עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו“ 
"עטרת זקנים בני בנים, ותפארת בנים אבותם"

 

  

מחלקת
שיטור
עירוני

בס“ד

מחדשים את הגרירה - 
לאחר הודעה מתאימה

כדי למנוע את התופעה של השארת גרוטאות כלי-רכב במרחב הציבורי באזורים שונים, 

גם  ולעתים  חניה  מקומות  לתפיסת  רכב,  כלי  של  שוטפת  לתנועה  מטרד  הגורמים 

למפגע בטיחותי,  אנו מודיעים בזאת, חד משמעית, כי בימים הקרובים תחל העירייה 

במבצע נרחב לגרירת כלי-רכב נטושים, לאחר התראה בהתאם לחוק, ולחיוב  בתשלום 

של הבעלים של כלי-הרכב .

לצורך זה, יסיירו שוטרי ופקחי השיטור העירוני ברחבי העיר,  כדי לאתר את כלי-הרכב 

ולפעול כנגדם, כחוק. הרכבים יגררו למגרש מתאים, ובעלי הרכב ישאו בהוצאות גרירה 

ואחסנה.

הואיל, ובהתאם לחוק, יש צורך באיתור בעל הרכב ובשיגור התראות מקדימות, מדובר 

בתקופה של כחודש ימים מיום הפניה כנגד הרכב הנטוש ועד לגרירתו.

כך  על  לדווח  מתבקשים  הציבורי,  במרחב  נטוש  רכב  על  להודיע  המעוניינים  תושבים 

למוקד העירוני 106, והנושא יטופל בהתאם.

בברכה ובתודה,
חנוך זייברט
ראש העיר

 

  

אגף
החינוך

בס“ד

אנו מביאים בזה לידיעת הציבור על הפעלת שירות "דלת פתוחה" 
במסגרת התכנית 360 לילדים ונוער, בו ניתן יהיה לקבל ייעוץ 

מפסיכולוג/ית במחיר סמלי. 

השירות מיועד להורים לילדים/ות בגילאי לידה עד 18 ולמחנכים/ות 
וגננות המעוניינים/ות לקבל ייעוץ והכוונה בנושאים חינוכיים, רגשיים 

והתפתחותיים מפסיכולוג/ית. 

השירות ינתן בפריסה בשלוחות באזורים שונים
במחיר סמלי,  עד 5 מפגשים לכל פונה.

למחנכים, גננות ומורות, הפונים בעניין ילד הלומד אצלם, (ואינם 
מקבלים שירות פסיכולוגי במקום עבודתם) השירות חינם!

שירות "דלת פתוחה"
לייעוץ פסיכולוגי

לקביעת תור לתיאום מפגש עם פסיכולוג/ית לייעוץ,
ניתן לפנות לטל': 5789228, בשעות 15:00 - 8:00

.boimr@bbm.org.il :או במייל

הודעה חשובה לציבור ההורים וצוותי החינוך בבני ברק



כ"ב בחשון תשע"ו 64/11/15 עריכה: הילה פלאח צרכנות
hila@kav-itonut.co.il

מתחדשים

מוצרי האיפור במראה האיפור לסתיו חורף 2015 
 Natural ,07  מבית "קרליין":  סומק קולור בלאש
Blush ₪ 109.90, מסקרה BOLD שחורה: 59.90 ₪, 
99.90 ₪, שפתון  לבן:  - שחור  צללית פריזמה שיין 
 COLOR לק   ,COLOR CODE N46 :₪ 109.90

NAILS גוון 376 : 44.90 ₪.

מבית  ראשונים  גיל  סמני  למניעת  טיפוח  סדרת 
אליזבת ארדן לטיפוח עור הפנים, להשבת הזוהר 
למניעת  מהפכנית  דרך  פריצת  המהווה  לעור, 
סמני מתח בעור הפנים. הסדרה מכילה: קפסולות 
לילה.  וקרם  עיניים  ג'ל  והגנה,  לחות  קרם  סרום, 

להשיג ברשתות הפארם ברחבי הארץ

לישון  לכם  שיגרום  הספר 
עם  ולהתעורר  בלילה  טוב 
מאת  במתנה'  'לילה  חיוך: 
רשת  בעלי  ברססט  אבי 
סדרת  המאגד  "הולנדיה". 
טיפים, ציטוטים, המלצות 
אנקדוטות  ושלל 
שנת  להשיג  שיסייעו 

שתסייע  יותר  איכותית  לילה 
99 ש"ח  יותר ליום הבא. מחיר:  להיערכות טובה 

להשיג ברשת סטימצקי

CAROLINA LEMKE BERLIN משיקה דגמים 
חדשים באווירה 
סתווית בשלל 
צבעים מחומר 
אלסטי בעל 
עמידות חום וקור גבוה ובעל משקל קל. מחירים: 
 ₪ 279.90 -₪ 199.90

העונה  לכבוד  במיוחד 
הקרה SABON משיקה 
קולקציית לקים חדשה 
כהים  גוונים  הכוללת 
ואטומים וצבעים חמים 
ועמוקים. מחיר לצרכן: 

₪ 29

צמד המעצבים
ASAF & TOMER מציגים 
קולקציית צעיפים 
חדשה, מלאת פרינטים 
וצבעים, ביניהם פרחים 
טרנדיים סתוויים, שיחממו את הצוואר כשמזג 
האוויר הופך לקודר וקר. להשיג במגוון סוגי בדים, 
קלילים דקים ומעט יותר עבים. מחיר: 60 ₪ 
דיזינגוף סנטר, ת"א וקניון איילון ר"ג

 Nuby התינוקות  מוצרי  מותג 
של  חדשה  סדרה  משיק 
מנגנון  עם  מצויירות  כוסות 
טפטופים  למניעת  ייחודי  קליק 
להשיג:   .A ביספנול  ללא 
ובחנויות  פארם  סופר  ברשת 

המובחרות למוצרי תינוקות

רשת התכשיטים הבינלאומית 
בקולקציית  מגנוליה 
בציפוי  המעוצבים  שעונים 
של  שונים  בשילובים  זהב 
קרמיקה  לבנה,  קרמיקה 
שחורה ופלדת אל חלד. טווח 

מחירים: 755-1040 ₪

נטורל פורמולה גאה 
להציג מברשות פן מקצועיות  
תרמו-קראמית  בטכנולוגיה 
במרכז  חום  שאוגרת  מתקדמת 

־ממברשת לתוצאות החלקה ועי
צוב טובות יותר, מקצרת את זמן 
טובה  אחיזה  ומאפשרת  הייבוש 
בשיער מבלי שיקרע או יישרף. מחיר 
לצרכן: 79 ₪ להשיג בלעדית ברשת סניפי 
"סופר פארם"

המותג 
 Timberland

משיק: קולקציית 
גברים - חורף 

2016 ומציע את 
ההנעלה, הלבשה 

והאקססוריז, 
שמאפשרים 

לצרכנים לצאת 
לדרך ספונטנית 

ללא דאגות. טווח מחירים: 
נעלי נוחות- 650 ₪ עד 800 ₪, חולצות 

מכופתרות: החל מ- 299 ₪
הרמוניה  רשת 

במבצע  לבית 
ם  ל ת ש מ

 50% במיוחד: 
כלי  על  הנחה 

מסדרת  הבישול 
והפסים:  הפרימיום 

מחבתות,  סוטאז',  סירים, 
קלחות. מחיר לדוגמא: סיר קרמי 24 ס"מ פרמיום- 
₪  64.90 מועדון:  מחיר   ₪  129.90 רגיל:   מחיר 

משיקה  ישראל  טבע 
ארטלאק  את  בישראל 
 A r t e l a c – ס נ ו ו ד א
המכילה  יבשות  לעיניים  תמיסה   :Advanced
וללא    0.2% גבוה  בריכוז  היאלורונית  חומצה 
של  וסיכוך  הרטבה  לשטיפה,  משמרים.  חומרים 
עיניים יבשות עם או בלי עדשות מגע. ללא מרשם 
רופא. מחיר: 94.33 ₪ ל- 30 אמפולות

חורף חם ברשת
 nimrod&more

עם מבצעים  
לחודש נובמבר

על הקולקציה
החדשה: נעלי 

ספורט, נעלי בובה 
וסניקרס לבנים ולבנות

ב-99.90 ₪ בלבד ומטריה 
מתנה בקניה מעל ₪149.9. בלעדי לחברי 

מועדון ולמצטרפים חדשים

סומט גולד עם 
פורמולה חדשה 

ומשופרת הטובה 
ביותר לניקוי כלים 

למדיח בנוסחה 
ייחודית עם מיליון 
חלקיקים פעילים 

לכלים נקיים יותר. לרגל ההשקה סומט מציעה: 
לקוח שהתנסה במוצר ואינו מרוצה מהתוצאות 

יוכל לקבל את כספו בחזרה. מחיר סומט גולד – 
44 טבליות: 40 ₪, 22 טבליות: 22 ₪

שמן ניקוי קטיפתי מופלא, המכיל 
שמן חמוציות  במרקם חדש 

המתווסף לסדרת הניקויים המגוונת 
של ג'יבנשי. להשיג ברשתות ניו 

 פארם, סופר פארם המשביר
        והחנויות המובחרות. 

        מחיר: ₪163.50

עיצוב חורף 2015-16 
בשטיחי אלי ששון: שטיחים 
קילים בסרבים פרחוניים 
וססגוניים, מככבים 
בקולקציית החורף, העשויים 
בטכניקות האריגה הידועות, 
המתבססת על אריגת שתי 
וערב בלבד, ללא פלומה. 
מחיר: החל מ- 3000 ₪

מותג האיפור MAC מציג: 
סדרת VIVA GLAM, בסדרה 
גלוס ורוד בהיר בגימור שימר 
ושפתון בגוון שזיף כהה. עד 
היום גייסה הקרן יותר 
מ-315 מיליון דולר ממכירות 
של ליפסטיק וליפגלוס ויוה
 גלם כאשר מחיר המכירה 
נתרם במלואו למאבק 
במחלות ובנגיף

יקבי חברון מציגים את 'חברון 
עתיק' – יין אדום מתוק המתאים 
לקידוש ולהבדלה ומתאים גם 
לקינוח. נמכר בבקבוק של 650 
מ"ל. כשרות: בד"ץ מחזיקי הדת, 
OU ורבנות קרית ארבע

עם מחירי זהב כאלו מי קונה תכשיטי גולדפילד?
בוטיק  קארט  ב-24  מבצעים  של  גשם 
רבי  ברחוב  השוכן  היוקרתי  היהלומים 
עונת  לרגל  ברק.  בבני   104 עקיבא 
זהב  טבעות  של  ענק  מבחר  החתונות 
ש''ח  מ-220  החל  גבוה  וברמה  באיכות 
חודשי   24 מקבלים  קארט  ב-24  לטבעת. 

למצוא  ניתן  תשלומים.   24 ל-  אפשרות  וגם  התכשיטים  כל  על  אחריות 
מגוון ענק של סטים לכלה וכן שעוני זהב ממותגים במחירים זולים במיוחד 

ובאיכות של 24 קארט.

חדש מהאגיס: מגבונים באריזה מעוצבת 
מותג האגיס משיק - מהדורה מיוחדת של 
מגבונים לחים לתינוק – באריזה מעוצבת 
בקרב  במיוחד  פופולארית  דמות  עם 
האגיס  של  הלחים  המגבונים  פעוטות. 
של  העדין  עורו  על  לשימוש  בטוחים 
טהורים,  מים   96% מעל  מכילים  התינוק, 
ויטמין E ומסייעים בשמירה על עור בריא 
בולטים  בצבעים  מעוצבת  האריזה  ונקי. 
ומעוטרת בדמות אהובה ומוכרת על מנת 
האם  של  ונעימה  טובה  לחוויה  לטרום 

והתינוק בתהליך החלפת החיתול. המהדורה תימכר במהלך החודשים 
חשוון כסלו טבת ברשתות השיווק. המארז כולל 4 אריזות מגבונים.

בכל יום זוכה חדש!
מסוגו,  הייחודי  המבצע  במסגרת 
לאמהות  מעניק  למהדרין  סימילאק 
ולזכות  חלום  להגשים  הזדמנות 
ואיכותית  יוקרתית  חלומות  בעגלת 
סיכוי  להן  יש  יום  כשבכל  במיוחד, 
חדש לזכות. לזכייה החלומית בעגלה 
נוסף–  בונוס  מצטרף  הנחשקת 
תחליף  למהדרין,  סימילאק  אריזות 

לזו של תינוק  החלב היחיד שהוכח מדעית כמקנה התפתחות הדומה 
שתי  לרכוש  יש  במבצע   להשתתף  מנת  על  במתנה.  שנה  לחצי  יונק, 
אריזות סימילאק למהדרין באותה קניה ולשמור את החשבונית. לאחר 
שאלות  מספר  על  ולענות   03-6060604 לטלפון  להתקשר  יש  הקניה 
בנושא התפתחות התינוק. בכל יום, המשתתף שענה נכון על השאלות 
בפרק הזמן המהיר ביותר יזכה בעגלת בוגבו משולבת )דגם קמיליון 3( 
ובאריזות סימילאק למהדרין לחצי שנה במתנה. המבצע בתוקף החל 
 .  /19/1115 יום חמישי ז' כסלו,  15/ 01/11 עד  מיום ראשון י"ט חשוון  

ניתן להשתתף עם חשבונית קניה מתאריך י"ד חשוון  27/10/15.

סידור ארונות הבגדים 
נושאים  הם  בבית  ואחסון  ארגון 
מגוון  מציעה  אשר  באיקאה,  מרכזיים 
ולעתים  יצירתיים,  חכמים,  פתרונות 
בעזרתם  שגרתיים,  בלתי   - קרובות 
בפשטות  הבית  את  לארגן  ניתן 
מגוון  למצוא  ניתן  נמוכות.  ובעלויות 
ומחומרים  שונים  בגדלים  קופסאות 
רב  ריהוט  הבית,  חדרי  לכל  שונים 
מקוריים  אחסון  אביזרי  תכליתי, 

הפנים  אבזור  סדרת  וצעיפים.  עניבות  תכשיטים,  למוצרים 
  PAX המודולארית  הארונות  למערכת  מתאימה    KOMPLEMENT
עם  לכם,  המתאים  בסגנון  האחסון  מקום  את  לעצב  לכם  ומאפשרת 
אישיותכם  את  להציג  המיועדים  חדשים  ייחודיים  אחסון  פתרונות 
היצירתית תוך שמירה על פריטים מאורגנים ומסודרים. פתרונות חכמים 
ומתחתם  מחוסמת  מזכוכית  מדפים  מקטיפה,  תכשיטים  מחיצות  כמו 
הבגדים  בארגון  מסייעים  וקולבים  נשלפים  נעליים  מגשי  תצוגה,  תאי 
יומיומית. השראה  לכם  שיספקו  הפריטים  מציאת  ובתהליך   שלכם 

שירות מקצועי ומשקפיים חינם
גם  נהנים  מכבי  חברי  עינית:  ברשת  רק 
ממשקפיים חינם וגם מהשירות המקצועי 
אופטומטריסטים  צוות  ידי  על  ביותר 
של  המקצועי  הצוות  וותיק.   מומחה 
את  עבורכם  להתאים  ישמח  "עינית" 
והאיכותיות  האופנתיות  המשקפיים 

מעבדות  קיימים  "עינית"  סניפי  בכל  לבחירה.   דגמים  במגוון  ביותר, 
קיימות  מהעדשות  גדול  שחלק  וכיוון  העת,  כל  שנמצא  טכנאי  עם 
כל  בנוסף,  שעה!  בתוך  כבר  מוכנים  משקפיים  לקבל  ניתן  במלאי, 
הסניפים מצויים אופטומטריסטים מוסמכים וותיקים שיעניקו לכם את 
השירות המקצועי הטוב ביותר. אתם מוזמנים להגיע לאחת מחנויות 
הרשת, להציג כרטיס חבר מועדון מכבי וליהנות מזוג משקפיים חינם 

ומהשירות המקצועי המוכר של רשת "עינית".

"איך יצאה התמונה?" 
נער  ואין  כמעט  זמננו,  של  הדיגיטלי  בעידן 
ונערה, שלא מצוידים במצלמה טובה. אבל עד 
מהרה, גם הם עצמם מבינים שבכדי שתצא 

לתת  ובכדי  צלם",  של  "ברמה  איכות  תמונת 
ביטוי,  יכולות  של  רחבה  קשת  התרחשות,  לכל 

שבשנים  מה  מקצועית.   ובצורה  המקצוע,  את  ללמוד  יש 
יוקרתי,  לענף  האחרונות  בשנים  הפך  פשוט,  למקצוע  נחשב  עברו 
דינאמי ותחרותי. ההתמקצעות בענף הצילום, הולכת והופכת גם היא 
להיות מורכבת ומסועפת, עד כדי רמה מדעית. קורס ייחודי ומסובסד 
והעריכה  ומעשי של אומנות הצילום  לימוד תאורטי  במיוחד, המשלב 
הדיגיטאלית, יוצא בימים אלה לדרך ע"י מכון "לומדה". הלימוד יכלול 
הקורס,  ועוד.  אירועים  צילומי  סטודיו,  צילומי  טבעית,  בתאורה  צילום 
יצאה  "איך  הנצחית:  השאלה  את  לחלוטין  ייתר  מארגניו,  שלדברי 

התמונה?!", מיועד לנשים. למידע והרשמה: טל' 02-6222210.

מאירים את תל אביב בכח התורה
את  להאיר  זה  מה  לראות  כשרוצים 
התורה,  בכח  הפסקה  ללא  אביב  תל 
שהוקם  החדש  הארגון  את  לראות  צריך 
בעידודם  שהוקם  ארגון  "מאירים".  בשם 
ובהכוונתם של גדולי מאורי הדור בראשם 
ומרן  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 

הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א. בת"א יש כ- 50 כוללים המחזיקים 
ע"י  הוקם  אשר  זה  ארגון  התורה.  על  השוקדים  אברכים   800 כ- 
ובשיתוף פעולה עם המועצה הדתית תל אביב  "אוצרות חיים"  ארגון 
בראשותו של ר' אלדד מזרחי הי"ו הוקם על מנת להרבות את התורה 
בעיר, ולהרבות את לומדי התורה ולהאיר את האור מהחושך. הארגון 
מלא,  פעולה  בשיתוף  ביחד,  הכוללים  כלל  את  בעצם  ומאחד  מקבץ 
שכל אדם שרוצה לתרום יש באפשרותו לתרום לכולם ביחד ולא רק 
למוסד אחד בלבד, ובנוסף עורך הארגון מכירה סינית של 70 מוצרים 
יקרי ערך שהפרס הראשון הוא רכב שברולט ספארק החדשה. ודאי 
וברכה.  טובה  לשפע  יזכו  זה  עצום  בדבר  והעוזרים  המסייעים  שכל 
החפצים  לאלה  הדרכה  חוברות  ויחלקו  יפורסמו  הקרובים  בחודשים 
להיות שותפים לארגון המאירים ובתאריך ב' בשבט יום ההילולא של 
"ויולה"  באולמי  הגדולה  ההגרלה  תיערך  זיע"א  סאלי  הבבא  סידנא 
המפוארים בתל אביב, עם שולחנות ערוכים ובהשתתפותם של גדולי 

ישראל. לפרטים חייגו: 1700-500-680

חידוש: כניסה לחשבון בטביעת אצבע
המשתמשים  הפועלים  בנק  לקוחות 
יכולים  החשבון  ניהול  באפליקציית 
במהירות  לחשבונם  להיכנס  מעתה 
ללא  בלבד,  אחת  סיסמא  עם  ובקלות 

אחת  סיסמא  באמצעות  ההזדהות  נוספים.  זיהוי  פרטי  בהקלדת  צורך 
מהיר  לזיהוי  מתקדמים  שירותים  בסדרת  ראשונה  סנונית  מהווה  בלבד 
או  הקול  באמצעות  להזדהות  היכולת  ביניהם  בקרוב,  הבנק  שישיק 
ההזדהות  דרך  את  לבחור  הלקוחות  יוכלו  בנוסף,  האצבע.  בטביעת 
לחשבון.  כניסה  בכל  מחדל  כברירת  תופיע  וזו  עליהם  המועדפת 
פשוטה. בלחיצה  זאת  לעשות  יוכלו  שונה  בדרך  להזדהות  שירצו   במידה 

המקום שבו תחגגו את שבת השמחה שלכם
את  לערוך  היכן  מתלבטים 
שבע  שבת  או  חתן  שבת 
לבדוק  מנסים  ברכות? 
שבת  שמחת  תיערך  היכן 
לערוך  רוצים  מצווה?  הבר 
משפחתית  התכנסות  שבת 
שיענה  הולם  אתר  ומחפשים 
מלון   – הציפיות?  כל  על 
בדיוק  הוא  בצפת  'המצודה' 

ורגוע.  המקום המתאים שיאפשר לכם לחגוג שבת שמחה בלב שקט 
נסו לערוך חשבון כמה תעלה לכם שבת שמחה לכל המשפחה, כולל 
הכוחות  את  הוסיפו  ובישול,  פרודוקטים  קניית  של  הרבות  ההוצאות 
הרבים הנדרשים, שהם שווים הרבה יותר מכסף – ותגיעו למסקנה כי 
כדאי לחגוג את השבת במלון 'המצודה' בצפת ולא בשום מקום אחר. 
עד  לכם  המודים  ואורחים  תישכח,  שלא  שמחה  שבת  תרוויחו  גם  כך 
אין קץ על החוויה המיוחדת שיזכרו אותה לעולם! התקשרו לשמוע על 

המבצעים האטרקטיביים לשבת השמחה שלכם.

ביקוש גדול לבוגרי מסלולי ההנדסה
סקר  ערך  לב  האקדמי  המרכז 
כדי   ,2014 שנת  בוגרי   500 בין 
בשטח.  ההשמה  נתוני  את  לבדוק 
יש  הסיעוד  מסלול  בוגרי  מבין 
את  משקפים  אשר  השמה,   100%
המחסור הקיים בשוק לאנשי ונשות 
ההנדסה,  בתחומי  בתחום.  מקצוע 

מנהל עסקים וחשבונאות, יש 93 אחוזי השמה, כאשר 90% מועסקים 
הוא  המחשבים  הנדסת  בתחומי  הבוגרים  של  השכר  בתחומם.  
וכ-8,000 ₪ במנהל  10,000 ₪, בתחום האלקטרוניקה  כ-11,000 ₪, 
עסקים ותעשייה וניהול. מדובר בשכר בוגרים להם זו השנה הראשונה 
בין  בעבודה.  הלימודים(  במהלך  לעבוד  והחלו  )במקרה  השנייה  או 
החברות בהן השתלבו בוגרי המוסד נמנות החברות המובילות בתחומן 
בישראל ובעולם, ובהן: אינטל, התעשייה האווירית, סיסקו, אלביט ועוד.  

חמאת בוטנים משובחת
מאמץ  עושה  'אלסקה'  חברת 

להביא לכם מכל העולם מוצרי בריאות טעימים להפליא הישר מהטבע 
עשוי  וענוג,  נימוח  שטעמו,  משובח  בוטנים  חמאת  ממרח  ומגישה 
ערכים  ובעל  בוויטמינים  מלא  ומזינים,  טעימים  משובחים  מחומרים 

בריאותיים. מצוין למריחה.

מובילה במספר התלונות הנמוך ביותר
מעיון בדו"ח נציבות קבילות לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי שהוגש 

יעקב  הרב  הבריאות,  לשר  השבוע 
האחרונות  בשנים  כי  עולה  ליצמן, 
הגשת  בשיעור  משמעותית  עליה  חלה 

תלונות על ידי הציבור נגד קופות החולים, כאשר חלק מהן אף נמצאו 
הנמוך  התלונות  מספר  הוגשו  'כללית'  נגד  כי  מציג  הדו"ח  מוצדקות. 
ביותר מבין הקופות. ומכאן מתברר כי מבין כל קופות החולים, לקוחות 
'כללית' מרוצים ביותר משירותי הקופה. נתון בולט מאוד בדו"ח הוא כי 
ביותר מבין כל  'כללית' הוא הנמוך  נגד קופת חולים  מספר התלונות 

קופות החולים. 

'ליל שישי' ייחודי באגן האיילות
את הערב הזה יזכרו התושבים החדשים 
של קריית בעלזא בשכונת אגן האיילות, 
עשרות  לטובה.  רב  זמן  עוד  זאב  גבעת 
הבניינים  את  אכלסו  שכבר  התושבים 
החדשים ועוד עשרות תושבים שעתידים 
התכנסו  בקרוב,  בתיהם  את  לאכלס 
טעם  בטוב  ערוכים  שולחנות  סביב 
לערוך  כדי  בירושלים  בעלזא  באולם 
'זיץ' מיוחד ב'ליל שישי' שכולו התעלות 

'כללית'  בחסות  נערך  הייחודי  ה'זיץ'  והנפש.  הגוף  לבריאות  וטיפים 
לאכלוס.  הראשון  היום  למן  זאב  בגבעת  בעלזא  קהילת  את  שמלווה 
אורח הכבוד ב'זיץ ליל שישי' היה ראש כולל בעלזא הרה"ג רבי משה 
רויטמאן שליט"א שקישר בין מידת החסד של אברהם אבינו הנזכרת 
הלקוחות  לכל  וסיוע  עזרה  דיגלה  על  שחרטה  'כללית'  לבין  בפרשה 
ובכללם לתושבי שכונת גבעת זאב. לאחר שירה סוחפת וקטעי ברכות 
אברהם  מרדכי  ר'  האומן  של  המוסיקלי  בליוויו  אומנותית  בחריזה 
את  הדגיש  ובדבריו  ברכה  דברי  רוזנגרטן,  משה  הרב  נשא  רוזנפלד 
הצלחתה הרבה של מרפאת 'כללית' בשכונה. הערב ננעל בהרצאתו 
המרתקת של הרב מרדכי שטראוס, שנשא דברי חיזוק לאור המצב 

הביטחוני המתוח בארץ הקודשהעניק כלים להתמודדות.



7 |   כ"ב בחשון תשע"ו 4/11/15            

טיפים

רשת הרמוניה לבית המתמחה בעיצוב הבית, מייבאת 
ומשווקת מוצרי טקסטיל, חפצי נוי, כלי בית ומטבח, 
ריהוט משלים ומתנות, מנדבת טיפים ועצות שיסייעו 

לרכישת סירים ומחבתות נירוסטה וקרמיים.
סירי נירוסטה: יש לוודא שהנירוסטה היא 18/10 – אל חלד. 
רבות  שנים  למשך  הסיר  על  שומר  נירוסטה  של  זה  סוג 
ניתן  זה  מסוג  סירים  ויעיל.  מדויק  אחיד,  בישול  ומאפשר 

להכניס למדיח, קלים לניקוי.
ידיות הסירים: רצוי לבדוק שאינן מתחממות, מה שמאפשר 
או  להוריד את הסיר מהכירה בקלות, בלי שימוש בכפפות 
ניתן  אלומיניום  מנירוסטה/  הסיר  שידיות  במקרה  מגבות. 
ניתן  מבקליט,  שהידיות  במקרה  לתנור,  הסיר  את  להכניס 

להכניס לתנור בחום של עד 180 מעלות
תחתית הסיר: יש לבדוק שהתחתית עשויה משלוש שכבות 
מוליך  האלומיניום  ונירוסטה.  אלומיניום  נירוסטה,   - לפחות 
חום במהירות ומאפשר בישול אחיד, מהיר ויעיל. הנירוסטה 

מעדנת את החום ומאפשרת ניקוי קל ויעיל.
מתאימים  שהסירים  לבדוק  חשוב  הכיריים:  לסוג  התאמה 
לכל סוגי הכיריים, כולל אינדוקציה, מכיוון שכיום הם מאוד 
טכנולוגיה  על  מבוססים  אינדוקציה  כיריים  פופולאריים. 
שבנויה על מגנט, בה החלק של הכירה בו נוגע הסיר, מחמם 
את הסיר במהירות, תוך שניות לחום גבוה מאד. התוצאה – 
הוא, שעם הורדת הסיר  נוסף  יתרון  ובזמן.  חיסכון בחשמל 
מהכיריים המשטח קר. בנוסף, תחתית אינדוקציה מתאימה 
לכול סוגי הכיריים האפשריות, כך שגם אם מחליפים כיריים 

בבית, אין צורך להחליף את הסירים. 
מכסים: מומלץ לרכוש מכסים מזכוכית, המאפשרים לבדוק 
ביתר קלות את מצב הבישול בסיר. למכסה זכוכית יש נקב 

שמשחרר את האדים ומווסת את הבישול.

והמחבתות  שהסירים  לוודא  ומומלץ  כדאי  קרמיים:  סירים 
עברו בדיקת מעבדה, המוכיחה כי רמת החומרים הרעילים 
עשויים  שהסירים  לבדוק  חשוב  כן,  כמו  אפסית.  בהם 

מאלומיניום.    
הסיר  עבה,  והציפוי  במידה  הקרמי:  הציפוי  עובי  אומר  מה 
יישמר לאורך זמן ויאפשר בישול כמעט ללא שמן, המזון לא 

יידבק אליו ויהיה יותר לניקוי. 
ככל שהעובי גדול יותר, מחיר הסיר גבוה יותר. סירים בעובי 
4 מ"מ מאפשרים הולכת חום טובה יותר, מאריכים ימים ולא 
ממושך.  שימוש  לאחר  גם  המקורית  צורתם  את  מאבדים 
והמכסה  עיוותים,  1.5 מ"מ עלולים לקבל  סירים בעובי של 

יכול שלא להיסגר 
עם  מגיעים  הקרמיים  הסירים  מרבית  הסירים:  ידיות 
עשויה  עצמה  שהידית  סירים  ישנם  חום.  מבודדות  ידיות 
מסיליקון או בקליט וחלקם סירים שבהם יש אוחזי סיליקון, 
שמתלבשים על הידיות ומבודדים את החום והרתיחה. חשוב 
לוודא שאכן יש בידוד של חום בידיות, המאפשר להוריד את 
רתיחה. של  במצב  גם  מהכירה,  בקלות  המחבת  או   הסיר 

* ב-32 סניפי רשת הרמוניה לבית, יש מגוון מחבתות וסירים 
קרמיים בעובי שוני החל מ 2.5 מ"מ ועד 4 מ"מ

סיר הסירים 

 טיפים ועצות לרכישת סירים ומחבתות

)והמחבתות(

15 מטוסי דרימליינר חדשים
חגיגי  באירוע 
שר  בהשתתפות 
התחבורה והמודיעין 
ראשי  כץ,  ישראל 
חברת  ומנהלי 
בואינג, ראשי ומנהלי 
הגרי"מ  על,  אל 
הראשי  הרב  לאו 

על,   אל  אנשי  ואנגליה,  ארה"ב  שגרירי  יפו,   – אביב  לתל 
ומוזמנים נחתם הסכם הבנות בין אל על לחברת בואינג 
חדשים.  דרימליינר  מטוסי   15 וחכירת   רכישת  בדבר 
האזרחית  התעופה  קבוצת  ומנכ"ל  נשיא  קונור,  ריי 
אל  עם  הפעולה   שיתוף  "יימשך   כי  אמר  בואינג,  של 
החגיגי  האירוע  מאה".  מחצי  למעלה  כבר  שנמשך  על, 
התקיים  בהאנגר אל על בנתב"ג. במעמד החתימה רב 
אל  מנכ"ל  מימון  דוד  של  דבריהם  לאחר  המשתתפים, 
האזרחית  התעופה  קבוצת  ומנכ"ל  נשיא  קונור,  וריי  על 
יפו,   – לתל-אביב  הראשי  הרב  דברים   נשא  בואינג,  של 
הבריתות  למשמעות  הקדיש   דבריו  את  לאו.  הגרי"מ 
וההסכמים בתפיסת היהדות כפי שהדבר בא לידי ביטוי 
מאז ימי אברהם אבינו. עוד העלה על נס את מעורבותה 
של אל על בהבאת עולים לישראל והשבת בנים לגבולם. 
ומדינות,  עולמות  בין  גשר  מהווים  בואינג  וחברת  על  אל 
 9 רוכשת  על  אל  העיסקה  במסגרת  לאו.  הגרי"מ  אמר 
מטוסי דרימליינר חדשים מדגמי בואינג 787-8 ו- 787-9. 
במקביל, תחכור אל על עוד 6 מטוסים מחברות החכרת 
מטוסים )ליסינג(, כך שבסה"כ צפויה אל על להתחדש ב- 

15 מטוסי דרימליינר חדשים.

זיגזג
רצפה  מטליות   – זיגזג  סושי  סנו 
כושר  בעלות  וחזקות,  איכותיות 
לסחיטה,  וקלות  מוגבר  ספיגה 
הרצפה  שטיפת  את  הופכות 

מגיעות  זיגזג  סושי  סנו  מטליות  יותר.  וקלה  לפשוטה 
במארז של 3 מטליות רצפה בגודל X80 50 ס"מ.

תנאים אטרקטיביים  למימון לימודים
הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת 
מציע  מרכנתיל  בנק  האקדמית, 
לסטודנטים  אטרקטיבים  תנאים 

בניהול החשבון בבנק. בחשבון סטודנט במרכנתיל, נהנה 
הסטודנט במשך 4 שנים מתנאים נוחים הכוללים: + פטור 
בעמלות המרכזיות בחשבון העו"ש ותנאים אטרקטיביים 
אשראי  כרטיס  מדמי  פטור   + אשראי  ובקווי  בהלוואות 
והנחות והטבות רבות למחזיקי כרטיס האשראי של הבנק 
+ הטבות בפעילות מט"ח, פעילות בני"ע, בנקאות ישירה 
ועוד. הבנק מציע בנוסף תוכנית מימון לימודים חדשנית. 
האמריקאי  בשוק  הקיימים  עקרונות  מיישמת  התוכנית 
רק לאחר  את ההלוואה  ומאפשרת לסטודנטים להחזיר 
יוכל  אף  בכך  שחפץ  סטודנט  לימודיהם.  את  שיסיימו 
לפרוע את ההלוואה במלואה ללא קנסות בכל עת. בנק 
בפעילות  חשוב  עוגן  בסטודנטים  רואים  "אנו  מרכנתיל: 
שלנו ובראייה החברתית שלנו אשר שמה דגש על תחום 

החינוך וההשכלה".

היגיינה ונוחות במארז חסכוני
החברה  סנו,  חברת 
המובילה  הישראלית 
ואחזקה  טיפוח  למוצרי 
מגבוני  משיקה  לבית, 
במארז  לחים  טואלט 
מגבוני  חסכוני.  שלישיה 
היפואלרגניים  טואלט 

המעושרים באלוורה, להיגיינה מושלמת לאחר השימוש 
משלימים  לחים,  טואלט  מגבוני  סופט  סנו  טואלט.  בנייר 
את השימוש בנייר טואלט רגיל להשגת היגיינה מושלמת 
מועשרים  המגבונים  ומפנקת.  רעננה  תחושה  ומעניקים 
מכילים  אינם  ומגורה,  עדין  עור  ומרגיעים  באלוורה 
אחד-אחד  נשלפים  המגבונים   .PH 5.5 ובעלי  אלכוהול 
ומיועדים לשטיפה באסלה. כל אריזה מכילה 48 מגבונים.

מגוון הטבות למתחתנים ומחתנים
'עונת  לקראת 
 ' ת ו נ ו ת ח ה
לשנת  החורפית 
לאומי  תשע"ו, 

למתחתנים  מותאמות  והצעות  הטבות  מגוון  מציע 
הורים  זכאים  ההטבות  במסגרת  טוב.  במזל  ולמחתנים 
למשכנתאות  מלאומי  משכנתא  להלוואת  מחתנים 
בתנאים נוחים ובהסדר חודשי נמוך יחסית, לצורך עזרה 
במימון הוצאות החתונה הרבות, או בשביל לסייע לילדים 
סיוע  להלוואת  ההורים  זכאים  כן  כמו  הדירה.  ברכישת 
למחתנים עד לסכום של 75,000 ₪ להורי החתן ו-75,000 ₪ 
60 חודשים בתנאים  להורי הכלה בהחזר חודשי של עד 
המוענקת   ₪  75,000 של  להלוואה  בנוסף  אטרקטיביים, 
מוצרים  שורת  הטרי  לזוג  מציע  אף  לאומי  הצעיר.  לזוג 
הדרך.  בתחילת  לצרכיו  המותאמים  ייחודיים  בנקאיים 
ראשית, הוא זכאי להלוואה במסגרת הלוואות המשכנתא 
של  לסך  עד  אטרקטיביים,  בתנאים  הדירה  לרכישת 
ריבית  וללא  חודשים   60 עד  של  בפריסה   ₪  24,000
משלימה  הלוואה  לקבל  יכול  הזוג  בנוסף  למדד(.  )צמוד 
עד  הדירה  לרכישת  נלוות  הוצאות  לצרכי  למשכנתא, 
ובפריסת  מועדפים  בתנאים   ,₪  100,000 של  לסכום 
מלא  מפטור  נהנה  גם  הצעיר  הזוג  נוחה.  תשלומים 
בלאומי.  חשבון  בפתיחת  שנים   3 למשך  עו"ש  מעמלות 
בלאומי  חשבון  הפותחים  מחתנים  הורים  או  וכלה  חתן 
מקבלים את כרטיס ההטבות הייחודית TOP  קארד מבית 
לאומי קארד, המעניק ללקוח מגוון הטבות והנחות במאות 

בתי עסק בפריסה ארצית במגזר החרדי.

משלימים לפני שיוצאים לעבוד. 

בלי 
מתמטיקה

לא בא בחשבון?!

לפרטים והרשמה:
מרכז להכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 )ז’בוטינסקי 160( בני ברק

 YOSEFY@BBM.ORG.IL | 03-7707300/1/2/3

בני ברק

הקורס יתחיל בעז”ה ביום שני, ד’ כסלו, 16.11.
ויתקיים בימי שני וחמישי בין השעות 17:00 - 22:00

חוקר תאונות דרכים
סוכן ביטוח

ניהול רשתות

בפחות ממאה שעות לימוד, אפשר להשלים את כל מה שצריך בעולם העבודה
מרכז הכוון מציע השלמה קצרה, מתומצתת ומועילה במתמטיקה.

למה בכלל צריך את המתמטיקה?

הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באינטרנט. מעתה ניתן לקבל מגוון 
שירותים במהירות ובפשטות, בלי לצאת מהבית:

הגשת תביעות לקצבאות אונליין – לנכות כללית, תאונות עבודה, דמי 
אבטלה, מילואים, דמי לידה ומענק לימודים.

אתר שירות אישי - לאחר הזמנת קוד וסיסמה באתר האינטרנט, תוכלו 
לגלוש באתר האישי ולקבל את כל המידע הנוגע רק לכם, כמו מצב הטיפול 
בתביעה שהגשתם, מידע על קצבאות שקיבלתם, אישורים, מכתבים ועוד.
מחשבוני זכויות - באמצעותם תוכלו לברר את זכאותכם לקצבה ואת סכום 
הקצבה בנושאים: זקנה, נכות כללית, תאונת עבודה, דמי לידה, דמי אבטלה, 

מילואים ועוד.

 רוצים להיכנס
לביטוח הלאומי בנעלי בית?

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 6 0 5 0 ∆ w w w . b t l . g o v . i l

ביטוח לאומי אונליין – מתקתקים את זה!

היכנסו למגוון שירותי האונליין של 
הביטוח הלאומי



למרכז הלוגיסטי
החדש בבני ברק 

דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

 

נהגים/ות

עוזרי/ות נהג/ת

yaara.b@rami-levy.co.il :קו"ח למייל 
פקס: 076-8888649

טל' לבירורים: 02-6331103

 • לנהגים/ות רישיון סוג ג' - חובה
• שישה ימי עבודה בשבוע

 • תנאי העסקה טובים

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

למחלקת הזמנות
באינטרנט

דרושים/ות

� עבודה במשמרות
� תודעת שירות גבוהה

� עבודה בסביבה ממוחשבת
� ניסיון בשירות לקוחות - יתרון

� מתאים לסטודנטים/ות

 נציגי/ות 
שירות לקוחות

אחראי/ת משמרת

פרטים בטלפון: 055-6665999 
tali.gamzo@rami-levy.co.il :קו"ח למייל

לרשת חנויות

 

לסניפי רמי לוי
באזור המרכז

דרושים/ות

לרשת חנויות

 

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

• עבודה קבועה במקום יציב
• נכונות לעבודה במשמרות 

כולל ימי שישי
• תנאי העסקה הולמים

סדרנים/ות

קופאים/ות

jobs@rami-levy.co.il :קו"ח למייל 
או לפקס: 076-8888649

המכללה הישראלית לבטחון וחקירות בשיתוף עם הכוון 
תעסוקתי וקמח שמחים להודיע על פתיחת קורס חוקרי 

ומשחזרי תאונות דרכים למגזר החרדי

במסגרת עבודתו כחוקר ומשחזר תאונות הדרכים, יבצע את הפעילויות הבאות:

בוגר הקורס יקבל הסמכה מאת המכללה הישראלית לבטחון וחקירות, ויהא מיומן בבחינת 
חקירות מכלול מרכיבי התאונה, שיחזורה, וכן להצביע על הכשלים שהובילו לתאונה

הקורס בעל הכרה וזכאות לדיפלומה בינלאומית

חקירת הונאות
עבור חברות הביטוח

חקירה וסיוע בתביעות
של נזקי תאונות דרכים

ייעוץ למנהלי
ציי רכב

יסייע לעורכי דין כעד
מומחה בבתי המשפט

הקורס מתחיל ביום שני, ד’ כסלו, 16.11.

הרשמה חובה!
מרכז להכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 )ז’בוטינסקי 160( בני ברק

yosefy@bbm.org.il | 03-7707300/1/2

בני ברק
האגף לשירותים חברתיים

 

קורס

חוקרי
תאונות
דרכים

יוצא לדרך!

מקומות
אחרונים



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

30 עותקים 10 עותקים000, ,000 10 עותקים 15 עותקים000, 15 עותקים000, ,000

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

כ"ב-כ"ד בחשוון תשע"ו 4-6/11/15                       
            

03-6162228

דירות 
למכירה

דופלקסים

מפתח משכנתאות בניהולו 
של הבנקאי 

נפתלי רובינפלד 
יתאים לך את המשכנתא 

המשתלמת ביותר!!!

משכנתא??

03-5282101



פנטהאוז ודירות גן





4-4.5 חדרים

מכון פלאי הכתב

052-7195699
ניתן להשאיר הודעה

גרפולוג מומחה 
הרב נתן מושקוביץ

מחפש עבודה/עצמך?
הכוונה מקצועית ע"י 



3-3.5 חדרים

+5 חדרים

וילות ובתים

■














3-3.5 חדרים

■









■











 ■









משכנתאות

 רח' טל חיים 8 ב"ב
מול אולמי ויז'ניץ בני ברק

058-3232933

בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן
■









■












4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■








■












דופלקסים

■














■












 ■












■













4-4.5 חדרים

■+5 חדרים








וילות ובתים

■















 ■












לפרסום
בלוח

03-6162228

■














■













■











■





■














■





■




■




■











Zlbrgmailcom

■





 ■










 ■








■










■



Investsmart



 ■










■







■








■







■








■







■





■







■









■








■








■








■








■







■







■








■





■






■







■





■








■








■






■






■





amitayperfectprocoil

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
■







■





■







■





+5 חדרים

■




■




■





■






■




■





■




■




■












■







■





■





■





■




■





■





■












■








■









■










■










■








■








■





■





■





■





■









■





■








■








■





■






■







■



BA



■








■








■










וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ב-כ"ד בחשוון תשע"ו 4-6/11/15  203-6162228

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  לה' באדר א' תשע"א 9/2/11 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■










■








■






1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה


וילות ובתים

4.5-4 חדרים









■




 ■







פנטהאוז ודירות גן

■









 ■





2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

■





3.5-3 חדרים

■






■



■





■




■





■





■




■


■









■





■



■






■




■



■






■





■









■




3.5-3 חדרים





5+ חדרים

5+ חדרים

■







■





ביקוש 
דירות

■




■








■








■




■






■








■



■




■





■



■




■



■




■





■



■




■




■





■





■









עסקים

■





■





■




■




■





■





■










■






■











■





■








 ■




■











■









■





■







■








■





■





■





 ■







■






■





■







■




■







■











■





■





■






■






■






■











■










■







■





















■





















■





■





■




■





■




■




■





■





■




■




■




■





■





■





■




■




■





■




■




■





■





■





■




■





■




■







■







■





■





■


■




■







■






■








■









■











■








■








■











■





■


   


■





■




■






■







■




 ■









■




קיט 
ונופש

■





   

בית חלקיה

בני ברק

■





■





אדמית
■







■





גולן

■




אמירים
■






בר יוחאי

 ■





■




אור הגנוז

■




■




■





■



■









■







■









גליל
■








4.5-4 חדרים
■



■




■




4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■



■




■




■






 ■






■




■




■









■







■









■











 ■






■







■





■





■





■




■




■








■




■





■





■







■





■







■





■





■




■





■





■





■






 ■





■




וילות ובתים

■




■




 ■




 ■




 ■




■





■




■




■





■






■





■








דלתון

■





■





■





■








■









■




■







  


■









24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

■












■








■









3-3.5 חדרים

■





■








■









4-4.5 חדרים

■









■











הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  לכ"ו במרחשוון תשע"א 3/11/10 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■









■







■







2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה


וילות ובתים

4.5-4 חדרים









■




 ■







פנטהאוז ודירות גן

■









 ■





2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

■





3.5-3 חדרים

■






■



■





■




■





■





■




■


■









■





■



■






■




■



■






■





■









■




3.5-3 חדרים





5+ חדרים

5+ חדרים

■







■





ביקוש 
דירות

■




■








■








■




■






■








■



■




■





■



■




■



■




■





■



■




■




■





■





■









עסקים

■





■





■




■




■





■





■










■






■











■





■








 ■




■











■









■





■







■








■





■





■





 ■







■






■





■







■




■







■











■





■





■






■






■






■











■










■







■





















■





















■





■





■




■





■




■




■





■





■




■




■




■





■





■





■




■




■





■




■




■





■





■





■




■





■




■







■







■





■





■


■




■







■






■








■









■











■








■








■











■





■


   


■





■




■






■







■




 ■









■




קיט 
ונופש

■





   

בית חלקיה

בני ברק

■





■





אדמית
■







■





גולן

■




אמירים
■






בר יוחאי

 ■





■




אור הגנוז

■




■




■





■



■









■







■









גליל
■








4.5-4 חדרים
■



■




■




4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■



■




■




■






 ■






■




■




■









■







■









■











 ■






■







■





■





■





■




■




■








■




■





■





■







■





■







■





■





■




■





■





■





■






 ■





■




וילות ובתים

■




■




 ■




 ■




 ■




■





■




■




■





■






■





■








דלתון

■





■





■





■








■









■




■







  


■









24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

■










■








■






הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  לכ"ד באב תש"ע 4/8/10 ז וברכהמ 6 6 4 3*

#■







# ■





■





■




■





■












■








■







■







2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה


וילות ובתים

4.5-4 חדרים









■




 ■







פנטהאוז ודירות גן

■









 ■





2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

■





3.5-3 חדרים

■






■



■





■




■





■





■




■


■









■





■



■






■




■



■






■





■









■




3.5-3 חדרים





5+ חדרים

5+ חדרים

■







■





ביקוש 
דירות

■




■








■








■




■






■








■



■




■





■



■




■



■




■





■



■




■




■





■





■









עסקים

■





■





■




■




■





■





■










■






■











■





■








 ■




■











■









■





■







■








■





■





■





 ■







■






■





■







■




■







■











■





■





■






■






■






■











■










■







■





















■





















■





■





■




■





■




■




■





■





■




■




■




■





■





■





■




■




■





■




■




■





■





■





■




■





■




■







■







■





■





■


■




■







■






■








■









■











■








■








■











■





■


   


■





■




■






■







■




 ■









■




קיט 
ונופש

■





   

בית חלקיה

בני ברק

■





■





אדמית
■







■





גולן

■




אמירים
■






בר יוחאי

 ■





■




אור הגנוז

■




■




■





■



■









■







■









גליל
■








4.5-4 חדרים
■



■




■




4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■



■




■




■






 ■






■




■




■









■







■









■











 ■






■







■





■





■





■




■




■








■




■





■





■







■





■







■





■





■




■





■





■





■






 ■





■




וילות ובתים

■




■




 ■




 ■




 ■




■





■




■




■





■






■





■








דלתון

■





■





■





■








■









■




■







  


■









24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  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

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד 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

כיצד מפרסמים חינם?

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.
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3-3.5 חדרים
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4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
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וילות ובתים
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3-3.5 חדרים

+5 חדרים
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דירות 
להשכרה
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2-2.5 חדרים
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פנטהאוז ודירות גן

03-9088872



03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00
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+5 חדרים
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+5 חדרים
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וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן
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173256
424579

319
192
424

03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי
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4-4.5 חדרים
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wwwaduardmecoil
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2-2.5 חדרים
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3הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ב-כ"ד בחשוון תשע"ו 4-6/11/15 וברכה 03-6162228

דירות 
להשכרה







3-3.5 חדרים
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+5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים





+5 חדרים

2-2.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228
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פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

וילות ובתים
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וילות ובתים

4-4.5 חדרים
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4-4.5 חדרים
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מרפסת סוכה+מחסן+חניה+מעלית שבת
אזור דתי - כפר אברהם

משרד מכירות: רח' ההגנה 16 פ"ת

ברח‘ יונה גרין 8
נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ

פרויקט יוקרתי

 050-454-7766
03-904-7700

סטנדרט 

בנייה גבוה

מפרט טכני 
עשיר

דירת דופלקס
6 חד', מפוארת

דירות 5 חד'

דופלקסים
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3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228
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4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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וילות ובתים
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3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
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amitayperfectprocoil
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וילות ובתים
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1-1.5 חדרים
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wwwdiralicoil
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+5 חדרים
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2-2.5 חדרים
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פנטהאוזים ודירות גן
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3-3.5 חדרים



וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ב-כ"ד בחשוון תשע"ו 4-6/11/15   403-6162228

אור הגנוז

קיט 
ונופש
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אלעד
■






בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון
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ביריה

בית מאיר
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Springerviewisraelcom

גורן
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mikibscoil

גליל מערבי
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
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יבניאל

ירושלים
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דימונה
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הרי יהודה
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בית חילקיה
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גליל
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הזורעים
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ביקוש 
דירות
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agmailcom
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עסקים

נדל“ן 
מסחרי
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השקעות
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ולהרוויח 
בגדול !!
050-8730100

להשקיע בקטן
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Zlbrgmailcom

במושבה יבנאל
מגרש מתאים לבנייה של

ישיבה/ביה"ס
לפרטים: עו"ד יעקב מוסל

0522-423-887
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המרכז לייעוץ עסקי 
התקשר עכשיו 
לקביעת ניתוח עסקי 
לעסק שלך ללא עלות
 שירות קידום עסקים, שיווק, כספים, 

תפעול, הלוואות בערבות מדינה 
02-5725858

וילות ובתים
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כ"ב-כ"ד בחשוון תשע"ו 4-6/11/15 וברכה 5הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא
הילוכיםפרטי/אוטומטי

₪

₪

₪
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02-6-630-630

פרטיות | מסחריות | מפוארות
מרכז הזמנות ארצי  

03-5789454

TOURS
סוכנות ארצית להשכרת רכב

rent a car

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב
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מושב עלמה

מושב תרום
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wwwbenhabroshim
com

מושב אדרת
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מירון
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ספסופה

מצפה יריחו
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צפת

■




צפון
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קוממיות
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ראש פינה                               
■





wwwhapagodacom
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מכוניות
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סובארו

קאיה
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מוצרים 
rושירותים
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בפריסת צ'קים למשך שנה
לבעלי חשבון בנק תקין

משרד חרדי - הלוואות
הלוואות עד 

₪לסכום 10,000

052-2571913 | 052-4132855
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טיפול CBT דרך טלפון!
התחייבות לתוצאות! 

מחיר 2,800 ש“ח בלבד!

טיפול CBT דרך טלפון!
התחייבות לתוצאות! 

מחיר 2,800 ש“ח בלבד!

סובלת מחרדות?
יותר - לא!

054-852-90-69 חני
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Investsmart



כוכב יעקב
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CREST
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MD






SS■





■


■




■




■


■





■


■





■




■




■


■




■




■




■




■




■




■





לפרסום
בלוח

03-6162228
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בואו להגשים חלום!
מתארגנת קבוצה לקניית

 i35 יונדאי
חדשים 0 ק"מ

במחיר מציאה!!!
בכמות

מוגבלת
050-5765449
052-7123419

ועוד מגוון רכבים במחיר זול

מיצובישי
■




■




■





בחברות הגדולות בארץ ובחו"ל
סוכן מורשה: הרץ–בדג'ט–קל אוטו

השכרת רכב

כולל מנוע 1600
050-5765449
052-7123419

מעוניינים להשכיר רכב בחו"ל?
בדקו אצלנו

המחירים ירדו !!!
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טויטה



וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: כ"ב-כ"ד בחשוון תשע"ו 4-6/11/15 603-6162228
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מבצע!
ח לצה עניבה

240&

רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000
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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
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חנוכה 
שבת נופש, 
פיוט ושירה

אוצרות חיים 

בימים חמישי-מוצא"ש 
כ"ח-ל' בכסלו תשע"ו

(10-12.12.15)

גלאט כשר
משגיח במקום

הרצאות מרתקותעונג 
שבתסעודות 

עשירותהפעלות לילדים

ביום שישי סיור תנ"כי 
בעקבות מלחמת סיסרא 

לאחר מכן בינגו

במלון פנינת 
העמק בהר תבור

עם הרבנים:
הרב אורי יצחק שליט"א 

הרב שחר לוי שליט"א
בהשתתפות החזן הגדול 
משה חבושה הי"ו

והפייטן 
דוד שלמה שירו הי"ו

בס"ד 
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yaronlavgmailcom
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davidravitzwallacom
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כ"ב-כ"ד בחשוון תשע"ו 4-6/11/15 וברכה 7הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228
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חירום

תחבורה
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אנשי/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
אפשרות למשרה חלקית
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס 072-2747188

yair@spotnik.co.il

דרושים/ות

073-70-55-666
לוח הדרושים הדתי-חרדי מס' 1 בישראל

יש עבודה.
מאגר משרות ענק

בכל התחומים ובכל המקצועות
משרות חלקיות ומשרות מלאות

לבעלי נסיון ולחסרי נסיון
משרות ערב ומשרות בוקר

הכל מכל כל.
קבלת עדכונים יומיים על משרות חדשות

לצפיה בכל המשרות:
www.glatjobs.co.il

שנות
ותק
8

לחברה 
בפריסה 

ארצית
דרושים/ות

נציג/יות מכירות טלפוניות
ב"ב: 054-2044168

(להתקשר עד 21:00)
באר שבע: 052-7714807

חיפה: 04-8473460
ראש פינה 052-3263205

קופאים/ות סדרנים/ות

03-7545108
לרשת שיווק מזון חרדית בב"ב

דרושים
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תמיד חלמת על עבודה 
מאתגרת, משכורת גבוהה 

ואפשרויות קידום?
מתאים לשיווק ומכירות?

מקומך איתנו!

ins.job71@gmail.com
052-769-7421

שאפתן?

צוות גברים- ב“ב
ניסיון במכירות- יתרון


 


 




03-5795922

שלוחה 2 • המידע חים
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EXCEL


horvitzaehcoil


לשעות 13:45 - 16:45
הסעה מאלעד לפ“ת 

מובטחת!
לפרטים: עינת 052-3568725

משרד: 08-9261967 הינם 
גנים 

ה

זר 
מג

ב

לוני
פקס: 08-9262518החי

גננות/ים
בעלות תואר בלבד

דרושים/ות
תאים

מ

/ות
מורים

 ל

בתון
ת ש

בשנ
/ות 

גננים
 ו

לצהרונים בגני ילדים
בפתח תקוה -

אם המושבות החדשה

לצוות לוין 
בע“מ
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ethelspotnikcoil
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drushimopticgmail
com
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052-7616639
14:00-20:00

6-

תנאים טובים 
למתאימים+בונוסים 

דרושים עובדים!
ניקיון/גינון/צבע/גבס

052-7072040
054-9508876

ירושלים-נתי

מרכז-בני
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pninatsaritgmailcom
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dageshinsnetvisionnetil

■





■







■





■






■






לפרטים: 02-5844202
קו"ח ניתן לשלוח למייל 

mabruria@hadassah.org.il

למרכז הרפואי הדסה דרושות

דיילות מלוות 
ליולדות

בעלות תודעת שירות גבוהה ואמפטיות

העבודה במשמרות
מתאימה לסטודנטיות

פרטים נוספים בטל': 050-8573232 

עם התרחבות מחלקות היולדות
במרכז הרפואי הדסה 

דרושים/ות

מחלקי
ארוחות 
בעלי תודעת שירות גבוהה 

לחצי משרה

דרוש/ה

לתחום השיקום בבריאות הנפש
תפקיד מעניין ומאתגר של
סומכות שיקומית לאנשים

המתמודדים עם מגבלה נפשית

שעות גמישות, מתאים לסטודנטים
במסגרת התפקיד ניתנת הדרכה

פרטנית וקבוצתית

אפשרות לעבוד באיזורים נוספים

jer8@ors-siud.co.ilבמייל:    

קו”ח עבור רחלי
בפקס: 02-6245151

סומכ/ת
לעבודה בבית”ר

לסוכנות ביטוח בבני ברק

דרישות: כושר מכירתי גבוה! 
יכולת עמידה ביעדים!

שכר + בונוס גבוה ביותר!!!

לפרטים: 052-4783641

התפנו 2 משרות:
מנהלי תיקי לקוחות (גברים)

מוכר/ת אחראי/ת לרשת, 
משמרות בשעות גמישות
054-9134635

054-8491550

דרוש/ה

משחקים שכוווולם נהנים!

מחפשת
אשת מכירות

לחנות בעלת תודעת שירות גבוהה 
וגישה למחשבים. לשעות אחה"צ

אשת שיווק
והזמנות טלפוניות נמרצת. 

בעלת תודעת שירות גבוהה וגישה 
למחשבים. לשעות אחה"צ

קו"ח למייל:
jobsgbb@gmail.com

גלית איטליה בני ברק
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קופאי/ת ראשי/ת  אחראי/ת 
משמרת קופאים/יות-אפשרי ללא נסיון  

עובדים/ת כלליים משמרות והסעות 
*9987

לרשת שיווק גדולה   דרושים/ות



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

מאוחדת מקדמת בברכה
את רופאי הילדים החדשים 

המצטרפים למרפאת בני ברק,
רח' ירושלים 17

ברוכים הבאים 
לרופאי הילדים החדשים!  

לשירותכם,
ד"ר פודה-שקד בן | ד"ר פרידמן ניר 

מומחים ברפואת ילדים מביה"ח תל השומר 

מובילים ברפואת הילדים 
במאוחדת בבני ברק

גם בבני ברק מתאים לי מאוחדת

מרפאת מאוחדת בני ברק, רח' ירושלים 17, טל: 03-6152626

בהמלצת הרבנים ורופאי הילדים
מהרו להתחסן נגד השפעת במרפאות מאוחדת בבני ברק
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