
בס"ד יום רביעי י"ז באייר תשע"ו  25/5/16 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג' ט"ז באייר תשע"ו 24/5/16

דולר ארה"ב « 3.8650
אירו « 4.3215
לירה שטרלינג « 5.6466
יין יפני « 3.5260
פרנק שוויצרי « 3.8975

מחיר הלחם יורד
ראש הממשלה ושר 
הכלכלה חתמו על הפחתת 
מחיר הלחם המפוקח 
ב-3.24% / עמ' 4

לאחר הסאגה הארוכה בסוגיית מתווה הגז שנדחה בבג"ץ, אישרה השבוע הממשלה את המתווה 
המרוכך שצפוי לעבור את משוכת בג"ץ  השינויים: סעיף היציבות יבוטל, ממשלות עתידיות 

יוכלו לבצע שינויים בגובה המס  נתניהו גער בשטייניץ: שכחת לתת לי קרדיט / עמ' 2

הממשלה אישרה את מתווה הגז:
סעיף היציבות בוטל

למרות ההבטחות הרבות ותכנית 
'מחיר למשתכן של הממשלה, פרסם 
השבוע השמאי הממשלתי את נתוני 

הדירות מהם עולה כי המחירים 
ממשיכים לנסוק  עם זאת, במספר 
ערים נרשמה ירידה קלה מתחילת 
השנה האזרחים  הדיור החרדי: 

בביתו של הגרב"מ אזרחי התקיים דיון 
חירום בהשתתפות שר האוצר ויו"ר 

וועדת הכספים / עמ' 3

בועה ללא 
שינוי

עלייה נוספת מתחילת שנה

בס"ד יום רביעי י' באייר תשע"ו  18/5/16 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג' ט' באייר תשע"ו 17/5/16

דולר ארה"ב « 3.8180
אירו « 4.3219
לירה שטרלינג « 5.5279
יין יפני « 3.4871
פרנק שוויצרי « 3.9004

טובת המבוטחים
השר חיים כץ חתם 
על התקנות – החברות 
יחויבו במאות מיליונים  
/ עמ' 4

אייס וניל גדול  מילקשייק  פרי שייק גדול  פרוזן גדולעל כל קניה של: וופל בלגי  קרפ  אייס קפה גדול 

למביא קופון זה בלבד!

זיסלק הגיע לבני ברק
מקבלים כדור גלידה - 
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שעות פתיחה: 
 א'-ה': 7:00-24:00 בלילה
יום ו': 8:00-14:00 בצהריים

מוצאי שבת חצי שעה לאחר צאת השבת עד חצות רחוב מצדה 9 בני ברק - מול בנין בסר 3 | טל': 1700-704-730| פקס: 03-5105552 | נייד: 050-2599999

חברי הכנסת אלי כהן ודודי אמסלם יוזמים קיצור שבוע העבודה והענקת סוף שבוע ארוך 
 את יום העבודה החסר, יאלצו העובדים להשלים בשאר ימות השבוע  המתנגדים: 
איגוד התעשיינים הטוענים כי הדבר יפגע בבעלי העסקים  בהסתדרות תומכים, אך 

מסתייגים: "הפתרון הוא להטיל את הנטל על העובדים – טועה ומטעה" / עמ' 2

חילוקי דעות בסוגיית 
קיצור שבוע העבודה

מבצע ההיסעים, הנחשב לגדול ביותר בישראל, יבוצע באמצעות כ-1,500 אוטובוסים, שיופעלו 
ביותר מ-30 מוקדים מרכזיים ברחבי הארץ, באמצעות 25 קווי תחבורה ציבורית / עמ' 3

יותר מ- 7,000 נסיעות יופעלו ע"י 
התחבורה הציבורית למירון בל"ג בעומר

לאחר דחיית המיזוג בין חברת 
'סלקום' ל'גולן טלקום', מנסה 
האחרונה להסב את פעילותה 

ולהכירה כ'מפעיל וירטואלי' שיפטור 
אותה מבניית התשתיות עליהם 
התחייבה  'פרטנר' מאיימת 
בפנייה לבית המשפט: "הסבת 

רישיונה של גולן לרישיון מפעיל 
וירטואלי, לא רק שתהא חסרת 

סבירות באופן קיצוני, אלא שתהווה 
אף חריגה בוטה מסמכות" / עמ' 3

המאבק החדש 
של חברת 
'גולן טלקום'

050-7669937

קיים פגישה
ותתחיל להרוויח

השקעה בחברה בעלת פוטנציאל עצום

גבעת שמואל
יוני נתניהו 29 (קניון הגבעה)

 טל. 03-5329940
שעות פתיחה: 07.00 עד 23.30

מוצ“ש: פתוח החל משעה 
לאחר יציאת השבת

שתיה קלה+ 2 סלט אישי + 2 2 מנות פיצה/פסטה
&99
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 + 2 שתיה קלה
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מאת: יעקב אמסלם

בישיבת  השבוע,  בתחילת  אישרו  הממשלה  שרי 
זאת  הגז,  מתווה  של  המתוקן  הנוסח  את  הממשלה, 
לאחר ביטולו של סעיף היציבות שהביא לפסילת המתווה על 

ידי בג"ץ. הסעיף הומר בהצהרה ממשלתית. 
על פי המתווה החדש, הממשלה תפעל ליציבות רגולטורית 
במשק הגז למשך כ-10 שנים, אך הדבר יהיה נתון לשינויים 
ממשלה  שכל  היא  המשמעות  הרווחים.  על  המיסוי  באחוזי 
במתווה:  המשמעותיים  הפרטים  את  לשנות  תוכל  עתידית 
אחוזי המיסוי. "הממשלה מכירה בצורך בסביבה רגולטורית 
המעודדת השקעות של חברות בין לאומיות ומקומיות במקטע 
חיפוש הגז הטבעי והפקתו, ובכלל זה קבלת המימון הנדרש 
נכתב  לאומיים",  ובין  מקומיים  פיננסיים  מגופים  זה  במקטע 
זו  "סביבה  השבוע.  בתחילת  שאושרה  המחליטים  בהצעת 
משרתת את האינטרס הציבורי. לכן, מבקשת הממשלה ליצור 
תנאים אשר יסייעו להגביר את האמון, להחיש את ההשקעות 
נוספות במקטע  לעודד השקעות  וכן  לקדמן  במקטע האמור, 
הצעדים  חדשים".  משקיעים  כניסת  באמצעות  לרבות  זה, 
ייפגעו  והחברות  במידה  מסויים  פיצוי  הם  האמון  מגבירי 

מסיבה כלשהי. 
בפתח ישיבת הממשלה אמר שר האנרגיה יובל שטייניץ - 
השר שהוביל את המתווה בכל מהלך החודשים האחרונים - כי 
לאחר פסיקת בג"ץ, הצליחה הממשלה להגיע לפתרון הולם 
בהתאם לפסיקה ולעקרונות שהתווה, המאפשר ליצור סביבה 
רגולטורית מעודדת השקעות. לדבריו, בסעיף המתוקן הוסרה 
וניתן  ההתנגדות האוטומטית של הממשלה לחקיקה בכנסת, 

 6 של  עיכוב  "לאחר  בנושא,  הבאות  לממשלות  דעת  שיקול 
שנים, סעיף היציבות המתוקן יאפשר לא רק לקדם את פיתוח 
חדשים  גז  שדות  לחיפוש  הים  את  לפתוח  גם  אלא  לוויתן, 
נוספים, שטרם התגלו, וכן להבטיח יצוא גז ישראלי למדינות 
הטבע  באוצרות  ברכה  יראה  ישראל  עם  ולאירופה.  השכנות 

העצומים שהתגלו".
כפי שנהג במתווה הקודם, גם הפעם השר אבי גבאי התנגד 
בכמה  גבאי  נימק  התנגדותו  את  הממשלה.  בישיבת  למתווה 
סיבות: ההחלטה מאמצת מחדש את המתווה שב-9 חודשים 
גדולה.  טעות  שהוא  הוכיחה  המציאות  אישורו  מאז  שעברו 
בגז  ומונעים שימוש  גבוהים מדי  המחירים שנקבעו במתווה 
בעולם  יציבות  צריכים  הלקוחות  גם  האויר.  זיהום  להפחתת 
כשאין  המחירים  פיקוח  את  מסיר  המתווה  תחרות.  בו  שאין 
לקבל  ועדיין  מחירים  להעלות  יוכלו  שהחברות  כך  תחרות 

פיצוי מהממשלה על שינויי רגולציה.
להחלטת  התייחס  ואבנר,  קידוחים  דלק  מנכ"ל  אבו,  יוסי 
גבית  רוח  נותן  בממשלה  הגז  מתווה  "אישרור  הממשלה: 
אדירה להמשך פעולותנו לקידום פיתוח מאגר לוויתן, על-מנת 

שגז ישראלי יזרום מהמאגר כבר בסוף 2019".

נתניהו לשטייניץ: גם לי מגיע קרדיט

בהרחבה  לנושא  התייחס  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
מטמיע  החדש  ההסכם  כי  אמר  בה  הממשלה  ישיבת  בפתח 
בתוכו את ההערות שקיבלה הממשלה מבית המשפט העליון. 
"כעת הדבר החשוב הוא לא להתעכב", אמר נתניהו. "להתקדם 

ולהביא את הגז שמביא גם משאבים עצומים לאזרחי ישראל 
החיים.  תחומי  בכל  ובעצם  בבריאות,  בחינוך,  ברווחה,   -
לכלכלת  היסטורי,  אפילו  ביותר,  צעד חשוב  שזה  חושב  אני 
ואנחנו משתמשים במתנה שהעניק  ובפרט לאזרחים,  ישראל 

לנו הטבע לטובת המדינה ואזרחיה".
בהמשך דבריו 'פרגן' ראש הממשלה לשר שטייניץ, "ההישג 
הזה קודם כל רשום לזכותך, יובל. כשר האנרגיה אתה עבדת 
בצורה נמרצת, יצירתית, ללא לאות, ואני מאוד מעריך את זה 
ואני חושב שאזרחי ישראל צריכים להעריך את התרומה שלך. 
אני  ופעלו,  שתמכו  אנשים  הרבה  כאן  שהיו  לציין  רוצה  אני 
חושב שהעבודה שלהם הייתה חיונית. אני אציין שניים, אבל 
זה לא אומר שלא היו רבים אחרים. אחד זה אבי ליכט, בסיוע 
זה  נתן כאן, והשני  המשפטי היצירתי והמוצלח מאוד שהוא 
לכם  גם  להודות  אני מבקש  גרונר.  אלי  מנכ"ל המשרד שלי, 

וגם לכל מי שסייע בידכם".
אלא שמסתבר כי דקות לאחר דברי השבח לשטייניץ, תבע 
ראש הממשלה את עלבונו על כך שהשר לא הזכיר את מאמציו 
השרים  יציאת  לאחר  שנאמרו  הדברים  הגז.  מתווה  בהעברת 
של  ההקלטה  במכשיר  נקלטו  הישיבה,  מחדר  והעיתונאים 

'גל"צ'. 
נתניהו פנה לשטייניץ: "אולי היה עוד אחד שתרם למתווה 
הגז". שטייניץ העיר בתום לב: "היו הרבה". נתניהו לא הרפה: 
"אולי יש עוד אחד". שטייניץ: "אני מדבר רק על מי שעשה 
את העבודה בימים האחרונים". ממלא מקום מזכיר הממשלה 
לאחר  לבוז'י".  גם  להודות  צריך  "היה  מעיר:  זוהר  אריה 
שהנוכחים לא הבינו את כוונתו, הבהיר נתניהו: "ואולי )צריך 

להודות – י"א( גם לראש הממשלה".

לאחר הסאגה הארוכה בסוגיית מתווה הגז שנדחה בבג"ץ, אישרה השבוע הממשלה את המתווה המרוכך שצפוי 
  השינויים: סעיף היציבות יבוטל, ממשלות עתידיות יוכלו לבצע שינויים בגובה המס  לעבור את משוכת בג"ץ

נתניהו גער בשטייניץ: שכחת לתת לי קרדיט

 י"ז באייר תשע"ו 225/5/16

הממשלה אישרה את מתווה הגז:
סעיף היציבות בוטל

אסדת הגז של 'ים תטיס' 
מול חופי אשקלון 
)צילום: פלאש 90(



מאת: יעקב אמסלם

חמישה חודשים חלפו מאז תחילת שנת 2016, וכנהוג, 
השנה.  של  הראשון  הרבעון  על  הנתונים  פורסמו 
אלדרוטי,  טל  המשפטים  במשרד  הראשי  הממשלתי  השמאי 
הממוצעים  הדירות  מחירי  נתוני  את  )שני(  השבוע  פרסם 
בערים מרכזיות. מהנתונים עלה, כי מחירי הדירות עלו ברבעון 
נתון  בכ-8%,  החולפת  ובשנה  בכ-1.6%  השנה  של  הראשון 

גבוה ביחס לשנים עברו. 
ביותר היא אילת  נרשמה העלייה המשמעותית  העיר שבה 
הרשימה  את  בכ-5%.  עלו  בה  הממוצעים  הדירות  שמחירי 
ותל  רמלה  נתניה,  מודיעין-מכבים-רעות,  הערים  גם  פותחות 
4 חדרים  דירת  אביב-יפו, שבכולן עלה המחיר הממוצע של 

ב-4%.
ירידת  נרשמה  בהם  ערים  מספר  גם  היו  ההפתעה,  למרבה 
המחיר  ירידת  נרשמה  חולון  בעיר  מינורית.  אם  גם  מחיר, 
הבולטת ביותר. 3% במספר. אשדוד וכפר סבא רשמו ירידה 
של 2% בממוצע, וחיפה רשמה ירידה של אחוז אחד בלבד. 
בשתי ערים ברשימה, נרשם קיפאון ללא שינוי ממשי במחירי 

הדירות. הערים הן ירושלים ואשקלון. 
הדיור  ומצוקת  הנוסקים  הדיור  מחירי  רקע  על  כך,  בתוך 
המחריפה בציבור החרדי, התקיים אמש דיון בביתו של חבר 
בדיון  אזרחי.  מרדכי  ברוך  הרב  הגאון  התורה  גדולי  מועצת 
השתתפו השר כחלון, יו"ר וועדת הכספים משה גפני ובכירי 

המשק.
ואמר  הדו"ח  את  הסביר  אלדרוטי  הממשלתי  השמאי 
השבוע: "מחירי הדירות המשיכו לעלות ברבעון הנסקר, אך 
העובדה  אף  על  הקודם.  ברבעון  שנצפה  מזה  מתון  בשיעור 
'מחיר למשתכן' מתחילים  כי ראשוני הפרויקטים של תכנית 
להראות אחיזה ושיווק לציבור הרחב, הרי שמדובר בניצנים 

ראשוניים בלבד, והשפעת התוכנית, ככל שחלה, טרם מצאה 
ביטוי ברבעון הנסקר".

בדירות  עסקאות  לביצוע  פונה  עדיין  "הציבור  לדבריו, 
בכמות  כ-13%  של  גידול  ניכר  הנסקר  וברבעון  מגורים 
ניתן  הקודם.  לרבעון  ביחס  שנסקר,  הדירות  בסוג  העסקאות 
אשר  בציבור  החלק  על  נמנים  העסקאות  מבצעי  כי  להניח 
למשתכן'.  'מחיר  בתכנית  להשתתף  הזכאים  בגדר  נופל  אינו 
מארס  לחודש  נכון  מכורות  הבלתי  החדשות  הדירות  מלאי 
כ-4%  של  ירידה  חדשות,  דירות  אלף  כ-27  על  עומד   2016
ביחס למלאי ברבעון הקודם. ברבעון הראשון של 2016 היקף 
שקל,  מיליארד  כ-15  על  עמד  הציבור  שנטל  המשכנתאות 

עלייה של 1% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד".
יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, אוהד דנוס, מסר בתגובה על 
הנתונים: "המגמה של עליית המחירים ברבעון הראשון הייתה 
צפויה. האוצר מאמין שבמידה שהוא ישדר יציבות ולא 'יזגזג' 
את תכנית מחיר למשתכן, הציבור יאמין ביכולותיו לשנות את 
השוק. מה שקורה בפועל, שחלקים נכבדים מהציבור, אליהם 
התכנית לא קשורה, לא סופרים את היציבות של האוצר, אלא 

את הכסף בבנק".
"הקשיים עליהם אנו שומעים בנושא המשכנתאות, העיכוב 
שטרם  העובדים  סוגיית  ומקצבם,  מהמכרזים  בחלק  המסוים 
נפתרה והאשראי הבנקאי לענף שכמעט הסתיים, רק מחזקים 
את המגמה. תכנית מחיר למשתכן במתכונתה הנוכחית, לצערי, 
משדרת יציבות מכיוון האוצר אבל תביא לחוסר יציבות בענף 
של  בתחילתם  מצויים  אנו  מחירים.  לירידת  תביא  ולא  כולו 

בלאגן ובלבול בשוק הדיור כשהקלה לא נראית באופק".
#תכניות כושלות

הדיור  במחירי  להילחם  זמנם  את  הקדישו  אוצר  שרי  שני 
האוצר  שר  הוא  שני  לפיד,  היה  ראשון  האחרונות.  בשנים 

המכהן משה כחלון. 
לפיד, שבימים אלו מתכנן את התמודדותו בבחירות הבאות, 

לזוגות  להעניק  צפויה  שהייתה  אפס  מע"מ  תכנית  את  הגה 
צעירים ולזכאים הנחה ברכישת דירה על ידי וויתור על המע"מ 
שהיה אמור לעבור לידי הממשלה על ידי רכישת הדירה. רבים 
רב,  כסף  מהמדינה  לחסוך  צפויה  שהייתה  לתכנית  התנגדו 
ולבסוף התכנית לא יצאה את הפועל ואף תרמה לעליית מחירי 
הדירות בעקבות הביקוש הרב שנוצר עם ביטולה של התכנית. 
כחלון הוא השני שמקדם תכניות להורדת מחירי הדיור, אך 
עד כה ללא הצלחה רבה. בבחירות האחרונות הציג כחלון את 
הסוגייה כדגל הבחירות של מפלגתו, אך חודשים מאוחר יותר 
הודה כי אין באפשרותו להוריד את המחירים על אף שניתן לו 
'ארגז כלים' כבקשתו וסמכויות בינוי רחבות שלא ניתנו לאף 

שר לפניו. 
"כאשר שרי אוצר שמים את כל יהבם על תכנית דגל אחת 
העניין נידון לכישלון", האשים השבוע חבר הכנסת פרופסור 
"על  לדבריו,  השמאי.  נתוני  פרסום  לאחר  טרכטנברג  מנואל 
בנייה  ובראשן  פתרונות  של  רחבה  קשת  להציע  הממשלה 
הקרובות,  השנים  לחמש  מתוכנן  מלאי  הקמת  מסיבית, 
במערך  מידית  והשקעה  להכנסה,  בהתאמה  בר-השגה  דיור 
שונים  תעסוקה  מוקדי  בין  שיחבר  כך  הציבורית  התחבורה 
מקבלי  של  מהלקסיקון  יצאה  תכנון  המילה  מגורים.  למוקדי 
ההחלטות בתחום הדיור, ובמשך חמש שנים הממשלה מנסה 
מצליחה  שאינה  מתפלאת  ועדיין  פלסטר  על  פלסטר  להניח 

לטפל בשבר הפתוח".
גם ח"כ איציק שמולי לא חסך את שבט לשונו משר האוצר 
בתפקיד  שנה  סוגר  "כחלון  התחייבויותיו.  את  מילא  שלא 
והמחירים ממשיכים לעלות, והאמת שאין מה להתפלא אחרי 
שאמר לפני כמה חודשים שירידת מחירים חדה מדי של יותר 
מתערב  לא  שכחלון  אמרו  עכשיו  עד  רצויה.  אינה  מ-5% 
בחקיקה אנטי-דמוקרטית כי הוא ממוקד בדיור, והתוצאה היא 

מחירי דיור בשמיים ומצב דמוקרטי בקרקע."

מאת: אלי שניידר

שר האוצר, משה כחלון, פנה ליו"ר ועדת הכספים, ח"כ 
לטובת  מדינה  ערבות  מסגרת  לאשר  כדי  גפני,  משה 

פרוייקט "מחיר למשתכן" שכבר יצא לדרך בעפולה ובלוד.  
כותב במכתבו: "חוק המכר קובע מספר חלופות  שר האוצר 
שמטרתן להבטיח את השקעתם של רוכשי דירות. חלק מהקבלנים 
אשר זכו במכרזי "מחיר למשתכן" בחרו שלא לקבל ליווי פיננסי 
אלא  לבנות,  התחייבו  שאותו  הבניה  לפרויקט  בנקאי  מתאגיד 
ניתן  שלפיה  המכר,  בחוק  הקבועה  אחרת  בחלופה  הסתפקו 
להבטיח את השקעותיהם של רוכשי הדירות בפרויקט באמצעות 

רישום הערת אזהרה על שמם.
לאחרונה, הובא לידיעתנו כי על אף האפשרות לרישום הערת 

המכר,  חוק  פי  על  אפשרית  חלופה  המהווה  כאמור,  אזהרה 
בהיעדר בטוחה מסוג ערבות חוק מכר או ביטוח, נוצר פער בין 
מועד העמדת המשכנתאות על-ידי הבנקים לבין תזרים הפרויקט, 
הדירה  לקבלן את תמורת  אינם מסוגלים לשלם  כך שהרוכשים 
במועד שיאפשר מימוש של חוזה רכישת הדירות ובנייתן. פתרון 
הבעיה הכרחי למימוש הפרויקטים בהם נבחרו קבלנים לביצוע 
וממתינים  בהגרלות  זכו  אשר  דירות  רוכשי  עבור  העבודות, 
לבנקים  מדינה  ערבות  לתת  החלטתי  לפיכך,  זכאותם.  למימוש 

אשר תתממש במקרה שבו פרויקט הבניה לא יושלם.  
הכספים  ועדת  אישור  את  מבקש  הנני  לעיל,  האמור  לאור 
"מחיר  בתכנית  פרויקטים  בגין  לבנקים  מדינה  ערבות  למסגרת 
למשתכן" בלוד ובעפולה בהיקף של 630 יחידות דיור ובסכום 

של עד 550 מיליון ש"ח". 

3        י"ז באייר תשע"ו 25/5/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

למרות ההבטחות הרבות ותכנית 'מחיר למשתכן של הממשלה, פרסם השבוע 
השמאי הממשלתי את נתוני הדירות מהם עולה כי המחירים ממשיכים לנסוק 

  עם זאת, במספר ערים נרשמה ירידה קלה מתחילת השנה האזרחים 
הדיור החרדי: בביתו של הגרב"מ אזרחי התקיים דיון חירום בהשתתפות שר 

האוצר ויו"ר וועדת הכספים

בועה ללא שינוי
השמאי הממשלתי פרסם את נתוני מחירי הדירות: עלייה נוספת מתחילת שנה

שר האוצר פנה ליו"ר ועדת 
הכספים: להעמיד ערבות של 
550 מיליון ש"ח לטובת תכנית 

"מחיר למשתכן"; הערבות 
תבטיח כי הזוגות הצעירים 
יקבלו משכנתאות מהבנקים

כחלון לגפני: להעמיד ערבות 
של 550 מיליון שקלים

שר האוצר כחלון ויו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני 
)צילום: יצחק הררי, פלאש 90( 

עליה במחירי הדירות. בנייה בחריש 
)צילום: ליאור מזרחי, פלאש 90( 
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עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

מי קונה רכב מעוקל?

netanel.indursky@gmail.com  :תיקונים, הערות, עצות ושאלות במייל

וכשהוא  משגב  רכב  רכש  צחי 
הרכב  כי  התברר  למוכרו,  ביקש 
מעוקל כבר משנת 2009, עוד מימי המוכר 
הראשון. לצחי נגרמו נזקים כספיים. הוא 
למכירתו  ובהכנה  הרכב  בתיקון  השקיע 
אלפי שקלים ובנוסף, מכיוון שלא הצליח 
החדש,  הקונה  לידי  הבעלות  את  להעביר 
נאלץ לשלם דמי הפרת חוזה. צחי החליט 
את  שמכרה  קאר,  בסט  חברת  את  לתבוע 

הרכב לשגב. 
זהות  כי  התברר  שבו  הרגע  היה  זה 
ברורה.  לא  הרכב,  של  הראשון  הבעלים 
ברישיון הרכב נרשמה חברת דיל כבעלים. 
חברת  זאת,  לעומת  הטיפולים  בכרטיס 
המכר  בהסכם  הבעלים.  היא  קאר  בסט 
שעשה שגב, נרשם כי המוכרים הם חברת 
ההסכם  על  קאר.  בסט  חברת  ו/או  דיל 
חתומה חברת דיל, אך את החשבונית על 
התשלומים ששילם שגב, נתנה חברת בסט 
משגב  הרכב  את  רכש  כי  טען  צחי  קאר. 
קאר  בסט  שהציגה  המצג  על  בהסתמך 
הרכב  את  למכור  מניעה  אין  לפיו  לשגב 

ולהעבירו הלאה.
לטענת צחי, הוא פנה לחברה באמצעות 
החברה  ומנהל  שגב,  של  אביו   - אברהם 
הבטיח שהעיקול יוסר תוך ימים ספורים, 
למכירת  בעסקה  להמשיך  מניעה  אין  וכי 
הרכב לקונה החדש. בטענותיו אלו תמכו 
שגב ואביו. הם סיפרו כי הם מכירים את 
באופן  שחר,   - קאר  בסט  חברת  בעלי 
שילמו  לו  העסקה,  את  עשו  איתו  אישי, 
והחשבונית.  הרכב  את  קבלו  וממנו 
למכור  בעיה  שאין  הבטיח  הוא  לטענתם 
ידאג  והוא  בעלות  ולהעביר  הרכב  את 

להסרת העקולים. 
הנתבעת  לא  היא  כי  טענה  קאר  בסט 
הקודמים,  הרכב  בעלי  לא  היא  הנכונה. 
לא מכרה את הרכב לשגב. לטענתה  היא 
שמה  על  הרשום  הטיפולים  כרטיס 
שהיא  טובה  זה  שהוציאה,  והחשבונית 
עשתה לחברת דיל. ביהמ"ש האמין לגרסת 
צחי ושגב וקבע כי בסט קאר היא המוכרת 
של הרכב. ביהמ"ש מצא סתירות בעדותו 
ראה  ואף  שהביא,  ובעדים  שחר  של 

הנתבעת  של  הנטען  הניסיון  את  בחומרה 
ועדיה להבריח או להעלים מס, באמצעות 

חשבוניות הנטענות להיות פיקטיביות. 
בפניו  הוכח  כי  וקובע  מוסיף  ביהמ"ש 
ששגב וצחי ידעו על העיקולים ובכל זאת, 
כדי למנוע מהרכב "לעבור ידיים נוספות" 
ולהוריד מערכו, המשיכו בעסקאות המכר, 
עם  שגב  שונות:  חוזיות  מערכות  בשלוש 
בסט קאר שידע שיש עיקול והמשיך לשלם 
על הרכב. שגב עם צחי שידעו שניהם עוד 
ובכל  העיקול  על  ההסכם  חתימת  לפני 
זאת רשמו בחוזה שאין עקולים. צחי עם 
עקולים  שיש  ידע  צחי  החדש.  הרוכש 
הם  כאילו  החוזה  על  חתם  זאת  ובכל 
נזק  נגרם  אמנם  אחרות,  במילים  הוסרו. 
אחראים,  מעט  לא  כאן  יש  אבל  לצחי, 
כולל הוא בעצמו. מאידך, כדי ש"לא יהא 
חוטא נשכר", אי אפשר לפטור את 'בסט 
קאר' בלא כלום. לכן ביהמ"ש מחייב את 
בסט קאר לשלם לצחי רק כמחצית מנזקיו 

ובס"ה, כ-20,000 ש"ח כולל הוצאות.

מפחיתים 
את מחירי 

הלחם
ראש הממשלה ושר הכלכלה בנימין 

נתניהו ושר האוצר משה כחלון חתמו על 
  צו להפחתת מחיר הלחם המפוקח

מחירי הלחמים המפוקחים צפויים לרדת  
ב-3.24%

מאת: יחיאל חן

שר  עם  יחד  נתניהו  בנימין  הכלכלה  ושר  הממשלה  ראש 
צו  על  האחרון  חמישי  ביום  חתמו  כחלון  משה  האוצר 
של  בשיעור  שבפיקוח,  והחלה  הפרוס  הלחם  מחירי  להפחתת 
3.24%. זאת בעקבות המלצת ועדת המחירים, המשותפת למשרד 
בעקבות  שבפיקוח,  הלחם  מחירי  הפחתת  על  והאוצר,  הכלכלה 

ירידה מתמשכת במחירי החיטה ומחירי המזוט בעולם.
עדכון המחיר האחרון התבצע בחודש ספטמבר 2015 - הפחתה 
התשומות.  במחירי  ירידה  עקב  היא  גם   -  3.02% של  בשיעור 

המחיר החדש נכנס לתוקף ביום שישי האחרון.
"אנחנו  אמר:  נתניהו  בנימין  הכלכלה  ושר  הממשלה  ראש 

מוצרי  מחירי  את  בעיקר  מחירים,  להורדת  הזדמנות  כל  מנצלים 
הלחם  מחירי  הורדת  המחיה.  יוקר  להורדת  להביא  ובכך  היסוד, 
נזקקות  למשפחות  בעיקר  בישראל,  רבות  למשפחות  תאפשר 

וקשות יום, לשלם פחות על מצרך יסוד הנצרך בכל בית".
אחרים  מוצרים  מחירי  להפחית  ליצרנים  קרא  נתניהו  רה"מ 

שאינם תחת פיקוח מחירים ומתבססים על תשומת החיטה.
שר האוצר משה כחלון אמר לאחר החתימה: "בהמשך לפעולות 
והורדת  המחייה  ביוקר  המאבק  במסגרת  מבצעים  שאנו  הרבות 
מחירי המזון, דרך הפחתת מכסים, פתיחת השוק ליבוא ועוד, אנו 
על  להקל  במטרה  המפוקח,  הלחם  מחירי  את  גם  היום  מורידים 
ולהוזיל עבורם את סל הקניות. הורדת מחיר הלחם  משקי הבית 
המפוקח תסייע למשפחות מהשכבות החלשות וממעמד הביניים 

שהלחם האחיד הוא מוצר בסיסי בסל הקניות שלהן".

אבי בנטוב

מחלקת עסקים

מועדון הלקוחות 
התמימים

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

במהירות  נוסע  תמים  אזרח  תפס  שוטר 
מופרזת, עצר אותו ונתן לו דו"ח על מהירות 
והודיע לו חגיגית שעברת התנועה מזכה אותו ב-2 
הנקודות  עם  עושה  אני  נקודות. שאל האזרח מה 
ל-12  כשתגיע  בשנינות:  השוטר  לו  ענה  האלה? 

נקודות תוכל לקנות אופניים.
מתפתים  כמוני,  תמימים  אזרחים  לפעם  מפעם 
למועדוני לקוחות שבהם מבטיחים לך, אם תקנה 
דרכנו, או אם תטוס דרכנו תצבור נקודות, שאותם 
תוכל להמיר בפעם הבאה שתבוא לרכוש דרכנו. 
למועדון  מחוץ  להיות  עדיף  מהמקרים  בחלק 
המוצע, כי לא מזמן הגיעה לביתי חוברת של אחד 
מוצר אחד  כתוב: מחיר של  היה  וכך  המועדונים 
והמבצע  גדול,  אדום  איקס  היה  ועליו  ש"ח,   15
להם  חשבו  הם  מה   ."₪ ב-30   2" היה  במודגש 
שאנחנו לא קוראים עברית, או בגלל שלא למדתי 
נו  בחישוב?  אותנו  לבלבל  אפשר  ליב"ה  לימודי 

באמת.
נקודות  לצבור  ניסיתי  אחר  מתמיד  במועדון 
מטיסה שעברה ללא הצלחה. באתר החברה אתה 
לא מוצא בקלות טלפון ישיר של מועדון הלקוחות, 
ולאחר שמצאתי משהו שמזכיר טלפון של שרות 
אתה  שאומרת,  קובייה  שם  ויש  ענו,  לא  לקוחות 
השארתי  אליך.  ונחזור  מייל  לנו  להשאיר  יכול 
יתכן  היום.  עד  אליי  חזרו  לא  וכמובן  הודעה 
מושג  הוא  אצלם  בתשובה"  "חזרה  שהמושג 
כנראה  אז  תשובה,  ימי  בעשרת  רק  שקיים  רוחני 
הם חוזרים לכל הפניות שהצטברו אליהם במהלך 

השנה.
ופיקחות  תושייה  ונגלה  עין  נפקח  קצת  אם 
זרות  בחברות  טיסה  כרטסי  נמצא  יהודית, 
יותר,  ואולי  טובים  פחות  לא  שלהם  שהמטוסים 
עם המתנה קלה, ובחצי מחיר. אם אתם טסים זוגי, 
תגלו שבמחיר כרטיס אחד, אפשר לטוס זוג בחברה 
רוסית בבעלות קנדית, מה רע? הגענו בשלום, עם 

עוד חמישה מניני שחרית מנחה וערבית.
מהיכרות מעמיקה עם כמה מרשתות השיווק זה 
במועדון  חבר  להיות  לך  גורמים  הם  ככה:  הולך 
אתה  שלהם,  מההנחות  להתרגש  או  שלהם, 
בהנחה  אוזניים  קיסמי  לקנות  מגיע  מתפתה, 
מגלה  אתה  בחנות  תנועה  כדי  ותוך  משמעותית, 
צריך.  היית  לא  מוצרים שכלל  עוד עשרה  שקנית 
 12,000 בן  המדף  על  הקיימים  המוצרים  מגוון 
ל-18,000 מוצרים/ברקודים, ולעומת זאת בחנות 
כך  פריטים,  כ-2500  קיימים  שכונתית  מכולת 
שהמגוון מצומצם והקניה קטנה בהתאם. הרשתות 
אליהם  אותך  למשוך  בכדי  הכל  יעשו  הגדולות 
לחנות. הם מבינים שאם המגוון ענק סביר להניח 

שגם הקניה תהיה ענקית.
לשוטט  סבלנות  חסר  אישי  באופן  שאני  כך 
גודל החנות שלהם, לעמוד בתור בקופה,  את כל 
לגרור את כל העגלה לחניה, אבל אני לא דוגמא, 
יש אנשים שנהנים לבלות את השלוש שעות האלה 
במתחם הקניות. באופן אישי, בכדי להיות מאושר, 
אני מעדיף לעשות דברים מועילים אחרים למענכם 

או למען המשפחה והקהילה.

)צילום: יוסי זמיר, פלאש 90(



*כל משקפי השמש או מסגרות הראייה עד 550 שקלים מחיר מחירון, ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד 
למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.16, ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. תוקף המבצע עד 7.6.16 או עד 

גמר המלאי. כמות מינמלית למבצע לכל סניף 4 יח’ לפריט . אין כפל מבצעים או הנחות

חדש!!
דגמי
2016

Tadiran swift 14 A 1.25 כ"ס
Cop 3.80 | Btu/h 11500 | דירוג אנרגטי A | מחיר 1990 ₪

Tadiran swift 10 A 1 כ"ס
Cop 3.82 | Btu/h 10200 | דירוג אנרגטי A | מחיר 1790 ₪

3 שנות אחריות מלאות!

משקפי שמש מכל קולקציית 2016
ברשת אופטיקה הלפרין במתנה!*

קונים מזגן תדיראן
בטרקלין חשמל כהלכה

לדוגמא ממגוון המזגנים:

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

חדש!
36 תשלומים באשראי.
אפשרות לתשלום בצ’קים* 

הטבה מיוחדת לחברי 
הסתדרות מורי אגודת ישראל 

ולמחזיקי מפתח דיסקונט

ומקבלים
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 צרכנות

קצרצרים
לקראת חג השבועות ועונת הקיץ 'יקב 
סגל' משיק 2 יינות חדשים ומרעננים: יין 
רוזה מסדרת 'רכסים' דישון, בציר 2015–

 UNOAKED לראשונה בסדרה ויין שרדונה
מסדרת 'רכסים' כרם בן זמרה, בציר 2015. 
הסדרה מביאה לידי 
ביטוי יינות מכרמים 
יחידניים
)Single Vineyards( 

 החושפים את המבע 
המיוחד והחד-פעמי 
של זן ענבים 
נבחר בכרם מסוים. 
מחיר: כ- 79 ₪

לקראת הקיץ יקבי חברון 
מציגים אופציות הגשה לסיום 
קליל ומרענן של ארוחות. סדרת 
האבות של חברון מציעה מגוון 
של יינות איכותיים וייחודיים 
וביניהם יין מוסקט אלכסנדרוני 
יין לבן מתוק לקינוח ויין טוקאי - 
יין אדום מתוק 
לקינוח בסגנון 
טוקאי

לבית נקי גם מתיקנים
סנו,  החרקים.  גם  ואתו  בפתח  הקיץ 
ניקיון  למוצרי  בישראל  המובילה  החברה 
ריצפה  הנוזל  את  מציגה  הבית,  וטיפוח 
פלוס  ריצפז  סנו  תיקנים.  שדוחה  היעיל 
ללא  תיקנים  הדוחה  ייחודי  מוצר  הוא 
לניקוי  מיועד  פלוס  ריצפז  הדברה.  חומרי 
בושם  תמצית  ומכיל  מרצפות,  של  יסודי 
שטיפת  נוזל  התיקנים.  את  המרחיקה 

נוסף  מוצר  רענן.  לימון  ניחוח  בבית  מותיר  הרצפות 
ורב  ייעודי  נוזל   – ווקס  פלוס  ריצפז  סנו  הוא  בסדרה 
תכליתי שבנוסף לניקיון הרצפה היסודי, לבישום ולדחיית 
מגנה  וקס  בשכבת  הרצפות  את  מצפה  גם  התיקנים, 

ומבריקה כדי להשיג תוצאה מושלמת ומראה בוהק.

נטרול ריחות רעים בהתזה
הפח שלכם מפיץ ריחות בלתי נעימים 
בריח  מלא  החדר  ניקיון?  לאחר  גם 
סנו,  להתפוגג?  שמסרב  סיגריות 
למוצרי  בישראל  המובילה  החברה 
ניקיון וטיפוח הבית, שמחה להציג מוצר 
יעיל  תרסיס  ריפרש.  סנו  וייחודי:  חדש 
במיוחד לנטרול ריחות רעים בבית. סנו 
ריפרש מיוצר בטכנולוגיית 'אודור לוק' 
– לכידת ריחות, המנטרלת את הגורם 
לריח הרע והופכת את התרסיס ליעיל 
הרבה יותר ממטהר אוויר רגיל.  מיוצר 
לנטרול  יחד  הפועלים  רכיבים  מ-8 
ריחות מסוגים שונים: ריחות הנגרמים 

או  האשפה  מפח  נעימים  בלתי  ריחות  כמו  מחיידקים, 
כבדים  טיגון  ריחות  או  סיגריות  של  ריחות  מנעליים, 
משמיד  ריפרש  סנו  רעים,  ריחות  נטרול  מלבד  במטבח. 
והכול  בהתזה קלה  נעים בחלל,  ניחוח  ומותיר  חיידקים 

ופשוטה מן התרסיס.

חברת "מאיר" בייגל משיקה 
בייגלה חדש בסדרת 
שטוחלה ובטעם ראשון 
מסוגו בישראל: צ'ילי מתוק 
אפוי ולא מטוגן, מכיל סיבים 
תזונתיים, ללא חומר משמר 
וללא צבעי מאכל. המוצר 
החדש ישווק 
באריזה משפחתית של 300 
גרם )כ- 8.50 ₪(  ובאריזה 
אישית של 40 גרם. בהשגחת 
בד"ץ העדה חרדית ירושלים

ליימן שליסל מציעה: ערכת 
קישוט לעוגות, עוגיות וכדורי 

שוקולד, מוצע כתוספת
לפעילות אפיה 

יצירתית של הורים וילדים. 
מחיר: 18 ₪. להשיג 

ברשתות השיווק המובחרות, 
במרכולים ובחנויות. 

כשרות: הרב הוכוולד 
גרמניה 

חטיבת האלכוהול של טמפו גאה 
להשיק בישראל סינגל מאלט חדש 
מבית גלנליווט, גלנליווט פאונדרס 

ריזרב, וויסקי הסינגל מאלט 
החלק והמדויק ביותר. בלב סגנונו 

של גלנליווט נמצאת הפירותיות 
הקלאסית שלו. מחיר: 172 ₪ 

לרגל חג השבועות ותחילת עונת הקיץ מותג 
הלמברוסקו האיטלקי EMILIANO מרחיב 

את קטגוריית המוצרים בישראל ומציע: 
EMILIANO BIANCO - יין מבעבע מזן 

למברוסקו לבן המתווסף ליינות למבורסקו 
אדום ורוזה מחיר: כ- 35 ₪ לצרכן. בהשגחת 

הרבנות הראשית לישראל ובד"צ בית יוסף

טעים וילדותי
שוקולד  לך  מציעה  'מעולה'  חברת 
למריחה עשיר ומלא בטעם אשר קצר 
עיוור.  טעימות  ראשוןבמבחן  מקום 
לסנדוויץ'  למריחה  מתאים  השוקולד 
ותוספות.                                                                                                                                          עוגות  במתכוני  ולשימוש 
בעוגה  'מעולה'  של  למריחה  שוקולד 

שלך תשבח ותעלה את רמת העוגה למצוינת ותפזר לך 
מחמאות. חברת 'מעולה' היא חברה המייבאת ומשווקת 
מגוון  להרחבת  בהתמדה  ופועלת  איכות  מזון  מוצרי 
מדי  המקומי  לשוק  להחדיר  בהצלחתה  וגאה  המוצרים 
המתאימים  העולם,  רחבי  מכל  איכותיים  מוצרים  שנה 
העדה  בד"צ  כשרות:  גר',   400 משקל:  הישראלי.  לשוק 

החרדית ירושלים. 

בשורה משמחת לתושבי קרית הרצוג
שירותי  מכבי 
מבשרת  בריאות 
קריית  לתושבי 
שבצפון  הרצוג 
בית  כי  ברק  בני 
'מכבי  המרקחת 
יפתח  פארם' 

יהיו  החדש  המרקחת  בבית  הקרוב.  השבוע  במהלך 
לחברי  מלא  שירות  יעניק  והוא  שירות,  עמדות  מספר 
שבפנקס  המרשם  תרופות  כל  את  וינפק  בקריה  מכבי 
הרוקחים  צוות  מכבי.  ובתעריפי  בריאות  שירותי  מכבי 
ייעוץ  למתן  מכבי  חברי  לרשות  עומד  המרקחת  בבית 
המרקחת  בבית  התרופתי.  לטיפול  הנוגע  בכל  אישי 
מכבי  לחברי  המאפשר  תור"  "אל  שירות  יפעל  החדש, 
יכול להזמין את  להימנע מהמתנה בתור. כל חבר מכבי 
להזמנה  להוסיף  ניתן  כן  כמו  מראש.  המרשם  תרופות 
מוצרי בריאות משלימים ממגוון המוצרים של מכבי פארם 

מיתוך קטלוג ממוחשב וידידותי.

יריד מטעמי שבת של 'לחם בשר' 
'לחם  של  מטעמים  יריד 
שבוע  בכל  מציע  בשר' 
ומבטיח  ולחמים  תבשילים 
משובחת  טעמים  חוויית 
על  דגש  שימת  תוך 

שיעניקו  רחב  ומגוון  איכות  מתפשרת,  בלתי  טריות 
הלקוחות  עומס  עקב  שלך.  השבת  לשולחן  מחמאות 
מהשבוע  החל  התפריט  הוגדל  הביקוש  ולאור  הגדול 
מיום  החל  מתקבלות  מראש  הזמנות   ,2 פי  של  בכמות 
מנות   5 הרחב  לתפריט  נוספו  חדש:  ועכשיו  רביעי. 
בעיתון. לחם  ההנחה  קופון  את  חפשו  ייחודיות.  בשרים 
מראש: להזמנות  ברק.  בני   3 ב.ס.ר  בנייני   בשר, 

053-3800708

עכשיו מותר לכם להתחדש 
בו  ימים  חודש  כמעט  אחרי 
'שהחיינו'  לברך  היה  אסור 
ביום  חדש  בגד  ולחדש 
ואתו  בעומר  ל"ג  הגיע  חול, 
אבלות  בימי  ההפסקה 
לקנות  והאפשרות  העומר 
ולחדש אותם.  בגדים חדשים 
ה'שהחיינו'  חידוש  לקראת 

קולקציית  נערכים עם  'רנואר'  ברשת האופנה המובילה 
הצבעים  במיטב  ויפהפיים,  חדשים  וקיץ  אביב  בגדי 
להחליט  תוכלו  'רנואר'  בסניפי  העונה.  של  והלהיטים 
ביתר קלות מה אתם בוחרים לעצמכם, לבן טהור וחגיגי? 
תוותרו  לא  הסתם  ומן  לימוני?  צהוב  גם  לכם  מחמיא 
לעין.  נהדרת  חגיגה  היוצרים  פרחוניים,  פריטים  על  גם 
מתאפיינת  'רנואר'  של  והקיצית  האביבית  הקולקציה 
במגוון רחב מאוד של בגדי יום יום נוחים ופונקציונאליים 
מגוון  ועוד  ואקססוריז  נעליים  מטרה,  ולכל  טעם  לכל 

עשיר שיחמיא לכן.

נקי טעים וזמין 
לציבור  מרעננת  בשורה 
עלים'  'גלאט  חברת  היראים: 
למדפים  מביאה  קטיף  גוש 
החדש 'פלחי  המוצר  את 
מחרקים  נקי  בחזקת   - תירס' 
גדל  אשר  התירס  למהדרין. 
המוקפדות  החברה  בחממות 
חרקים  חשש  מכל  והנקיות 
הדברה  ומוצרי  משאריות  ונקי 
לפני  התירס  את  לשטוף  רק 
הגידול  ולאכול.  לברך  הבישול 

עתיר הידע והניסיון בתנאים מיוחדים תוך הקפדה ברורה 
הרה"ג  של  בפיקוחו  הכשרות  כללי  כל  על  פשרות  ללא 
'פלחי  ביצור  הרב  הקושי  למרות  שליט"א.  וויא  משה 
תירס' נקיים מחרקים בחברת 'גלאט עלים' עשו ועושים 
ראוי  מענה  לתת  בכדי  גדולה  בהשקעה  רבים  מאמצים 
לציבור הצרכנים יראי ה' ולברך על המוגמר בצורה כשרה 
המובחרות. ובחנויות  המזון  ברשתות  עכשיו   ומהודרת. 

נפגשים ב'גני ירושלים' 
ירושלים'  'גני  במלון 
כנסים  פועל מרכז 
מקצועיים  בסטנדרטים 
של  גדול  מגוון  עם 
לעריכת  אפשרויות 
עסקיים  כנסים 
מעשרה  החל  ואירועים 
ועד  משתתפים 

למאות משתתפים, במבחר אולמות בגדלים שונים. את 
ניתן  ביותר  מרשים  אירוע  היוצרים  והכיבוד  האביזרים 
סביב  בישיבה  לבחור  אפשרות  ישנה  במקום.  לקבל 
תיאטרון  במבנה  פנים,  קבלת  בצורת  ערוכים,  שולחנות 
מה  כל  ועוד,  ביתנים  הצבת  אפשרות  כיתה,  במבנה  או 
 - עצמו  ובאירוע  הספציפי.  לאירוע  או  לכינוס  שמתאים 
צוות של מנהלים ומלצרים מיומנים של 'גני ירושלים' ידאג 
לספק אווירה מרשימה ומקצועית, ושף המלון,  יגיש לכם 
תפריטי ארוחות עכשוויים ומלהיבים ביותר. פרטים ומידע 

נוסף ניתן לקבל במחלקת האירועים

עונת האירועים רשת 
בפתחה של עונת האירועים, כמו הגדולים גם הקטנטנים 
מבקשים להתהדר בבגדים חגיגיים לאירוע משפחתי או 

הלימודים.  סיום  למסיבות 
המהותיים  העקרונות 
המלווים את רשת 'ביג שופ' 
לכל אורך הדרך הם: בגדים 
ואיכותיים,  עמידים  מבדים 
ומחמיאות  נוחות  גזרות 
השווים  במחירים  ודגמים 
הקיץ  קולקציית  כיס.  לכל 
ממשיכה  שופ,  ביג  של 
האלו  העקרונות  את 
קייצית  קולקציה  ומציעה 
לילדות  וזולה  מרעננת 
לאירועים.  ולילדים 

נוחות,  שיפון  שמלות  כותנה,  שמלות  הבנות:  בארון 
מכנסי  הבנים:  בארון  הדפסים.  עם  קלילות,  שמלות 
בדוגמאות  או  חלקות  מכופתרות  וחולצות  ברמודה 
מתוקים  חמודים,  תינוקות:  בגדי  פסים.  של  עדינות 
החל  שמלות  חודשים.   24  3- זולים    ובעיקר 
שופ,  ביג  רשת  של  המחלקות  בשאר  וכמובן   .₪ מ-20 
חווית קניה גדולה תוכלו למצוא הכל, ממתנות לחתונה, 

ועד מוצרי חשמל, טקסטיל, קוסמטיקה ועוד. 

חוגגת 20 וחושפת סודות
הינה  ארז"  "לחם 
הראשונה  הרשת 
לישראל  שהביאה 
את הקונספט הייחודי 
בית  בין  המשלב 
בייקרי  עם  הקפה 
המציעה  ומעדנייה 
בוטיק  מוצרי  מגוון 
במסגרת  ולחמים. 
שנים,  ה-20  חגיגות 
המוצרים  את  יחשפו 

המנות  את  מכינים  שמהם  הייחודיים  והמרכיבים 
שמוצעות בתפריט החדש שהרכיב השף יניב עדן. מנות 
המוצרים  מגוון  על  מבוססות  החדש  שבתפריט  השף 
ללקוחות  שיאפשר  מה  הרשת,  במעדניית  הנמכרים 
בבית  גם  וליהנות  הארוחה,  לאחר  המוצרים  את  לרכוש 
כגון:  ואיכותיים  טריים  טבעיים,  מקומיים,  גלם  מחומרי 
השף  מנות  בין  ועוד.  לחמים  גינות,  רטבים,  ממרחים, 
החדשות המוצעות בתפריט: v לביבות כרישה על מצע 
צזיקי v תבשיל אורז פיקנטי עם שעועית ירוקה, פטריות, 
וירוק, עגבניות שרי, שום קונפי, קוביות טופו/  בצל סגול 
קוביות סלמון צרוב ובתיבול קרם פלפלים פיקנטי מוקפץ 

מומבאי ברוטב קארי ירוק ועוד.

הצלחה לערב נשים מרתק 
מבית  למהדרין  סימילאק 
החלב  תחליף  אבוט, 
למהדרין המתקדם בישראל, 
חווייתי  נשים  אירוע  ערך 
ומקצועי לאימהות ולאימהות 
מאות  באשדוד.  שבדרך 
והשתתפו  שנרשמו  הנשים 
מתכנית  נהנו  באירוע 
מעניינת ומחכימה לכל אורך 
הערב סביב שולחנות ערוכים 
ערב  עשיר.  חלבי  כיבוד  עם 
הנשים שנערך באשדוד הוא 

ייעודיים  אירועים  של  ארוכה  בשרשרת  נוספת  חוליה 
כבר  הפכו  ואשר  במגזר,  למהדרין  סימילאק  שמקיים 
למסורת. מטרת ערבי הנשים של סימילאק למהדרין היא 
להעניק לאימהות המגזר החרדי פסק זמן להתרעננות 
מהמרוץ היומיומי, לספק להן מידע מקצועי ושימושי על 
תזונת תינוקות ותחליפי חלב ולאפשר גם להן להצטרף 
הטוב  את  לילדיהן  להעניק  שבוחרות  אימהות  למיליוני 
בישראל,  המתקדם  למהדרין  החלב  תחליף  עם  ביותר, 
של  שכלית  להתפתחות  כמסייע  מדעית  שהוכח  היחיד 

תינוקות בשבעה מדדים שונים.

מישהו צריך לנקות את זה 
למדורות,  מסביב  כולם  מגיע  בעומר  ל"ג 

מסביב למנגלים, העשן חוגג ומשאיר את חותמו 
בכל מי שבא עימו במגע, אז לאחר ששרנו "בר 
מהמדורה  אדמה  תפוחי  כמה  שלפנו  יוחאי" 
את  לנקות  צריך  מישהו  הפסקה,  בלי  ונפנפנו 
"אסטוניש  נועד  כך  לשם  בדיוק  הבלגן...  כל 
מסיר שומנים" מבית "יעקובי"- אסטוניש הינו 
מתנורים,  שומנים  להסרת  המושלם  המוצר 
בחימום,  צורך  ללא  וכיו"ב  מנגל  גריל  כיריים, 

הוא מצליח לסלק את השומנים ללא עקבות, 
שספגו  הבגדים  ולנגב.  להמתין  לרסס,  הוא  הנדרש  כל 
את  יאבדו  שלא  ובכדי  הלבנות  החולצות  בעיקר  ריחות 
צח  לובן  "יעקובי":  מבית  נוסף  מוצר  נועד  הבוהק,  צבען 
לכביסה  צח  לובן  ומעניק  מלבין  מנקה   – לבנה  לכביסה 
לבנה ללא אקונומיקה! רשת מוצרי "יעקובי" שמה לעצמה 
איטום  צביעה,  לניקיון,  הקשור  בכל  מענה  לתת  מטרה 
מוצרים  ממגוון  ליהנות  לצרכן  ולאפשר  ועוד  והדבקה 

איכותיים בכל תחום. 

מהדורת קיץ מוגבלת 
מתנובה:  מרעננת  בשורה 
החמה,  התקופה  לקראת 
מהדורה  תנובה  משיקה 
משקאות  של  מוגבלת 
תות  טעמים:  בשני  פרילי 
שיעניקו  ואפרסק,  שדה 
טעם נפלא לקיץ ותחושה 
נעימה  קרירות  של 
הטעמים,  שני  ומרעננת. 
מוצעים לצרכן בבקבוקים 

בלבד.  שומן   1.5% ועם  גרם   250 של  בתכולה  אישיים 
ועדת  בהכשר  המוגבלת  במהדורה  פרילי  משקאות 

מהדרין תנובה בראשות הגר"מ גרוס והגרי"מ שטרן.

חברת "רפאל'ס" משיקה 
חטיף אנרגיה חדשני – 

טראפלס תמרים מן הטבע 
מרכיבים טבעיים בלבד, 

ללא תוספת סוכר, באריזת 
נוחות של 6 יחידות

טראפלס עגולות עטופות 
בנפרד, אידיאלי כחטיף 

אנרגיה או מנת ביניים 
על בסיס רכיבים טבעיים 

ובריאים בלבד. מחיר: 
כ- 14.90 - 18.90 ₪ 

כשר פרווה בהשגחת חוג 
חתם סופר 

4 כדוריות כחול אקטיבי זכו בפרס 
בפרס  זכה  אקטיבי  כחול  כדוריות   4 לאסלה  סבון  סוד 
זו  הצרכנים.  בחירת  פי  על   ,2016 לשנת  השנה  מוצר 
זכייה שנייה ברציפות לסדרת 4 כדוריות של סוד, כאשר 
בשנה שעברה זכתה הסדרה כולה בפרס מוצר השנה. 
מאז הושקו מוצרים נוספים בשוק, אך הפופולריות של 
הצרכנים  בחרו  והשנה  בשיאה  נותרה  כדוריות   4 סוד 
סדרת  השנה.  כמוצר  אקטיבי  כחול  כדוריות   4 במוצר 
נתלה  אסלה  סבון  אקטיבי":  "כחול  הניקיון  כדוריות   4
כדורית  כל  כאשר  סבון  כדוריות  מארבע  המורכב 
המבצעים  עזר  ורכיבי  שטח  פעילי  חומרים  מכילה 
ומהווים  הדחה  בכל  האסלה  בניקוי  אקטיביות  פעולות 

ייחודי:  מוביל  יתרון 
וצביעת  יסודי  ניקוי 
בכל  בכחול  המים 
ומרענן  מנקה  הדחה, 
הקצפה  הדחות,  בין 
אבנית  ומנקה  וחיטוי 

וכתמים. 

טעים אש גם בל"ג בעומר
ל"ג בעומר במדורה השכונתית?  נוסעים למירון? חוגגים 
לא משנה היכן תשמחו בשמחת הילולת ל"ג בעומר, צרפו 
לציון  בדרך  בפיתה,  אחלה  סלטי  מגוון  את  החגיגה  אל 
וטעים.  הרשב"י או לצד המדורה שליד הבית, תמיד טרי 
ועכשיו חדש: סלטי "אחלה" של שטראוס משיקים תחת 
חדשים  מוצרים  שני  אבי"  של  "החומוסייה  הדגל  סדרת 
בשיתוף עם 2 יצרני הטחינה הגדולים: "אל ארז" ו"הנסיך" 
עושים עם טחינה מעולה".  "חומוס מעולה  תחת המסר: 
גולמית  בטחינה  עשירה  אבי"  של  "החומוסיה  סדרת 
בסדרת  עוד  ב'חומוסיות'.  המוגש  לחומוס  קרובים  והכי 
חומוס  חלק,  חומוס  יפו,  חומוס  אבי":  של  "החומוסיה 

מסבחה וחומוס תטבילה.
טריים  איכותיים,  גלם  מחומרי  עשויים  אחלה  סלטי 
ומובחרים בלבד, תוך הקפדה כשרותית מלאה של צוות 

משגיחי בד"ץ שארית ישראל המיומנים.  

חודש השינה הטובה 
יוצאת  הטובה  השינה  חודש  לרגל 
מהלכים  בשורת  עמינח  קבוצת 
עבור  יותר  טובה  שינה  המבטיחים 
לקוחות  בנוסף,  בישראל.  הציבור 
שיבדקו את המזרן הנמצא ברשותם 
ליהנות  יוכלו  להחליפו  ויחליטו 
 2,300 עד  של  אין  טרייד  ממבצע 
שקלים על כל המזרנים והמערכות 

המתכווננות הנמכרים ברשת, המבצע בתוקף עד סוף יוני. 
רוני שורץ, מנכ"ל קבוצת עמינח: "מחקרים רבים זיהו את 
לאיכות  טובה  לילה  שנת  בין  והמשמעותי  החשוב  הקשר 
נועד על מנת להעלות  חיים טובה". חודש השינה הטובה 
את המודעות הציבורית בחשיבות קיום דפוסי שינה טובים 
יותר ולהטמיע את העובדה כי שינה הינה גורם משמעותי 
מתקיימות  החודש  במסגרת  וחזק.  בריא  גוף  בתחזוק 
כי  השינה.  חשיבות  אודות  המסבירות  שונות  ופעילויות 
יותר, הישגיים  יעילים  יותר,  יותר- מצליחים  כשישנים טוב 

יותר, או בקיצור: לישון טוב - לחיות טוב. 



מתחדשים

מותג האיפור MAC משיק מייק אפ קומפקט חדש 
 - Matchmaster :בטכנולוגיה חדשה

מייק אפ נוזלי המעניק כיסוי שמגלה את גוון 
העור הטבעי, באריזה חכמה, אשר מספקת 

את הכמות המדויקת בעזרת 
הכרית החדשנית. 

מחיר מומלץ: 200 ₪

2 מוצרים חדשים בסדרת  האנטי אייג'ינג 
המתקדמת של קליניק: סרום לפנים 

ולצוואר ומסיכת קרם 
עשירה למתיחה 

וזוהר מיידיים.
2 מוצרים למיצוק, 
מתיחה והפחתת 

מראה קמטים 
וקמטוטים

050-7669937

קיים פגישה
ותתחיל להרוויח

השקעה בחברה בעלת פוטנציאל עצום

אמינות  שירות  מקצועיות

השתלות שיניים
בשיטות המתקדמות 

ביותר! ובמחיר 
המשתלם ביותר!

הלבנת שיניים
בלייזר הטוב 

בעולם
תוך שעה בלבד!

יישור שיניים
ברמה הגבוהה

ביותר!

בדיקה + יעוץ + צילומי נשך 

+ צילום פנורמי וסיטי
ללא עלות

רשת עונות מציגה 
קולקציה לבנה וחגיגית 
במיוחד: מבחר שמלות, 
גלביות, חולצות בשילוב 

רקמה, חולצות מכופרות 
ועוד. טווח מחירים: -59.90

₪ 339.90

לסניף פתח תקווה
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

סגן/ית מנהל סניף
מנהלי/ות מחלקה

מחסנאי/ית בודק/ת סחורה
בודק/ת קבלות

סדרנים/ות
קופאים/ות

itzik.b@rami-levy.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-7715175

טל לבירורים: 050-3636368

 

� נכונות לעבודה במשמרות כולל ימי שישי
� עבודה קבועה במקום יציב

� שכר ותנאים טובים

 Baby Foot – בייבי פוט
גרבי הפדיקור מיפן המעולים 

עם ג'ל להסרת עור יבש, 
קשה וסדוק מכף הרגל. 

מחיר: 84.90 ₪ לזוג. להשיג 
בסופר-פארם, ניופארם, 

ניצת הדובדבן, בתי מרקחת 
ובתי טבע 

סבון מציגה מהדורת עוגות סבון לבנות, במגוון גדלים וניחוחות 
לחג השבועות שנרקחו בהשראת פרי 
הארץ והאדמה היכולות לשמש גם 
כתוספת דקורטיבית לשולחן החג ולחדר 
האמבט, להפיץ ניחוח נעים 
ומרגיע בחלל החדר

וליצור אווירה חג בחדרי הבית. 
מחיר: 17 ₪ ל – 100 גרם

  M.A.C מותג האיפור
גאה להשיק את 

 Velvetease קולקציית
- ליפסטיק בעיפרון 

חדש וקטיפתי היוצר את 
אפקט הצבע החי של 

שפתון בקלות 
של עיפרון מכני 

ללא צורך בחידוד. 
יש עיפרון לכל גוון. 

מחיר מומלץ: 108 ₪ 

ROYALTY רשת 
התכשיטים והשעונים 

מציגה: מבצע 
השעונים הגדול -

עד 50% הנחה 
על מבחר 

שעונים 
מהמותגים 
המובילים. 

 ,SEIKO :ביניהם
נינה ריצ'י, 

ELLE, פרארי, 
פולסר ועוד. 

תוקף: 
עד ה-10.6 

אליזבת ארדן 
NEW PREVAGE ® :מציגה

 ANTI-AGING WRINKLE
SMOOTHER

 טיפול ממוקד להפחתה 
מידית במראה הקמטים 

והקמטוטים. מתאים 
לשימוש באזור העיניים, 

המצח, קמטי הבעה 
בצדי האף והפה 

ואפילו על נקבוביות 
פעורות. 

מחיר לצרכן: 690 ₪

לראשונה בישראל קרליין 
גאה להציג: ערכה לחיטוב 

ופיסול תווי הפנים בטכניקה 
מקצועית בארבע שלבים 

פשוטים ובעזרת 
טכניקת ההצללות

להשיג מראה רענן, 
צעיר וזוהר. מחיר 

השקה פלטת הצללה:
 99 ₪ )מחיר מלא: 220 ₪(

פלפל משיקה קולקציית קיץ 
 PILPEL KIDS לילדים
דמיונית וססגונית לגילאי 
שנתיים עד 13 שנים. טווח 
מחירי הקולקציה:  
בגד ים שלם: 119 ₪ - 149 ₪, 
שמלה: 159 ₪ - 169 ₪, 
אוברול: 149 ₪

FOX HOME משיקה 
קולקציה ייחודית לחג השבועות, 

בין הפריטים: מגש פורצלן 
)129.90 ₪(, סינר )69.90 ₪(, 

תחתית לסיר )19.90 ₪(, 
כפפה לתנור )29.90 ₪( 

מגבת מטבח )18.90 ₪( ועוד

ניוואה משיקה דאודורנט 
חדש לגבר ולאישה 
0% אלומיניום המעניק 
הגנה בטוחה ותחושת 
רעננות לאורך זמן. נטול 
אלכוהול, צבע וחומרים 
משמרים, מכיל מינרלים 
מהים המעניקים ניחוח 
קליל ורענן, סובלני לעור 
והיפואלרגני. מחיר השקה 
עד סוף יולי 2016:

 ₪19.90 
)מחיר מלא: 33 ₪(

הכירי את
 Skinny Sticks 
החדשים של קליניק- 
4 גוונים של עפרונות 
עיניים אולטרה-

דקים, לשרטוט 
מדוייק צמוד לקו 
הריסים, במשיחה 
אחת קלה ונטולת 
מאמץ וללא צורך 
במחדד. בגוונים: 
שחור, חום כהה, 
ירוק זית וכחול רויאל. 
נבחן לאלרגיה 100% 
נטול בושם. מחיר 
לצרכן: 140 ₪ 

SC JOHNSON משיקה לראשונה 
בישראל את המכשיר החשמלי 
החכם של  Raidלהרחקת יתושים 
למשך כל הלילה, בעל מפסק 
אוטומטי המפסיק את פעילותו 
באופן אוטומטי לאחר 8 שעות. מחיר 
המארז: 29.90-44.90 ₪ ליחידה. 
להשיג ברשתות השיווק והפארם

PUPA מותג האיפור האיטלקי 
משיק סדרת שפתונים חדשה: 

שפתון נוזלי במרקם מאט מוחלט 
 PUPA I'm Matt וצבע טהור חדש

LIP FLUID, טקסטורות הנוזל 
מתייבשת במהירות והגימור המאט 

והקטיפתי מובטח על ידי כמות 
נהדרת של פיגמנטים טהורים. 

להשיג ב-12 גוונים במחיר: 55 ₪ 

מהפכה דידקטית לתלמידי 
כיתות א'-ח' עם המחברת 
הגאונית שפותחה 
ועוצבה על מנת לאפשר 
ריכוז מקסימלי 
וכתיבה בקלות 
לתלמידים. המחברת

הגאונית הרחבה 
מאפשרת רצף לימודי, 
מיקוד וסדר. מחיר מחברת: 
13 ₪. ניתן לרכוש בצומת 
ספרים, סטימצקי וחנויות כלי 

Golf & Co משיקה סדרת 
WOODY  - מוצרי ספא

קולקציית בישום פרימיום 
המתאימה לחללים ולטקסטיל. 
ליין בניחוח העשוי מתמצית 
טבעית של בישום מצרפת

SABON גאה להשיק סדרת מוצרי טיפוח גוף בניחוח BREEZE: תחליב 
גוף, קרם ידיים, סורבה גוף ופילינג גוף בעלי פורמולה המשלבת הזנה 

יחד עם מסנן קרינה על מנת להבטיח כיסוי אופטימאלי והגנה על העור 
מפני נזקי השמש והסביבה. מחירים: 49 ₪- ₪87 

מבצע משתלם ברשת נעלי               : 2+1 מתנה
על קולקציית הקיץ - בכל קניית זוג 1

מקבלים 2 זוגות מתנה! המבצע 
תקף למחלקת: נשים, גברים 

וילדים. החל מ –22.05.16  
ועד גמר המלאי

SCOOP



התכנית 360 לילדים ולנוער בעיריית בני ברק ומרכז מידע וייעוץ ב‹עזר מציון‹ שמחים 
להזמין את ציבור הנשים – אמהות, גננות, מורות ונשות מקצוע, לסדנא בנושא אילמות 
סלקטיבית, בהנחיית הפסיכולוגית רות פרדניק, מומחית בטיפול באילמות סלקטיבית 

ובעלת ניסיון עשיר בתחום.

מה בסדנה?
■ אבחון אילמות סלקטיבית | גילוי התסמונת בכיתה או בגן הילדים. 

■ הדגמה מעשית |  צפייה בקטעי וידאו.
 ■ אטיולוגיה |  טריגרים לSM: גורמים גנטיים, תכונות אישיות, גורמים קו-מורבידיים            

                      )co-morbidity( וגורמים סביבתיים.
 ■ טיפול | הצגת תכניות טיפול המתאימות לסוגים שונים של אילמות סלקטיבית וכן 
                 לגורם המטפל – איש מקצוע, גננת, מורה או הורים. דיון בנושא התערבות 

               מניעתית וקבוצות סיכון. 

 הערב ייערך אי«ה ביום שלישי כ«ג באייר )31 במאי(, בבית ›עזר מציון‹, 
רח‹ הרב רבינוב 5 קומה 7.

בתכנית:
19:30-19:00 התכנסות ודברי פתיחה

22:30-19:30 סדנה

הכניסה חופשית | מספר המקומות מוגבל! 
ההשתתפות מותנית ברישום מראש בטלפון: 073-3956704 

האגף
לקידום
הילד

www.ami.org.il | 03-6144444 ’האגף לקידום הילד | עזר מציון המרכז הארצי - רח’ רבינוב 5 בני ברק, טל

סדנה בנושא 
אילמות סלקטיבית 

בס”ד

 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

 
אגף 

החינוך

 מרכז הלמידה העירוני "שירת יוסף"
נערך לקליטת תלמידים חדשים

shiratyosef@gmail.com|  03-6770303  |  3237 .רח' הרב לנדא 14 בני ברק  |  ת.ד        

שירת יוסף-מרכז שחושב למידה

• אבחונים דידקטיים.

• הוראה מתקנת.

• למידת גמרא בקבוצות.

• העשרה שפתית.

 

 

• תגבור קריאה 
באמצעות מחשב.

• תהליכי חשיבה 
באמצעות משחק.

• ספורט טיפולי.

• כישורים חברתיים.

• תרפיות – 
  מוזיקה, אמנות, 

בע"ח, גינון.

• קאוצ'ינג

.C.B.T •

• הדרכת הורים.

• סדנאות אמהות.

• מבדקי מיפו"י 

• מבדקי עלי"ה.

בעקבות פניות רבות למרכז הלמידה, 

מומלץ לפנות כבר בימים אלו להסדרת רישום כדי להבטיח שיבוצם של התלמידים. 

לתשומת ליבכם: 

ניתן לשבץ מספר מוגבל של תלמידים, באופן מיידי, 

לתחילת תהליך לימודי-חינוכי שיימשך בעז"ה בשנה הבאה.

מרכז הלמידה פועל על ידי 

אגף החינוך והמחלקה לילדים ונוער – 360 בעירייה

והוא מיועד:

לבנים, תלמידי תלמוד-תורה, בגילאי 12-6, דוברי עברית ואידיש, 

הזקוקים לסיוע ברכישת מיומנויות קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא וחשבון. 

הסיוע הינו הוליסטי, ומלווה על פי הצורך, במגוון טיפולים נוספים:

 
  

 7 23/2/16
34

,16:00 8:30- 14:30-8:30
.03-5092957 ,03-6186832

במסגרת הפעילות במרכז הנכם מוזמנים

לסדנת בריאות

שתתקיים אי"ה ביום שני כב' אייר תשע"ו

(30/5/16) בשעה 19:00 ברח' בעל התניא 34 בבית הפיס לגיל הזהב.

בנושא:

תרופות רבותי תרופות
כל המוסיף גורע ?        

ההרצאה תינתן ע"י מר אילן שפר אח מוסמך.

הכניסה חופשית
מספר המקומות מוגבל. רישום חובה 

מקומות נפרדים לגברים ונשים

לפרטים והרשמה: טל‘ 03-6186832, 03-5092957
בימי שני וחמישי 8:30 - 14:30, יום שלישי 11:00 - 18:00

                                                                                                                                                                                                                                       
נשים יקרות,

הנכן מוזמנות לסדרה בת - 6 מפגשים מרתקים וייחודיים!
לשכונות: פרדס–כץ וקריית הרצוג

החיים מאתגרים אותנו!
מתן כלים מעשיים ורוחניים להתמודדות יעילה

במערכות היחסים במשפחה. 
מנחה:שוש גבאי, מנהלת ביה"ס למודעות עצמית

בואו בשמחה!

עיריית בני ברק
האגף לשירותים חברתיים

המחלקה לעבודה קהילתית

מחיר מסובסד  
רישום מראש!

                                                     

שוש גבאי – החיים כאתגר
במרכז הקהילתי, 

רחוב דב גרונר 48.

תחילת המפגשים: 
יום רביעי, כ"ד באייר התשע“ו

 (1/6/16), בשעה 20:00 נא לדייק!

עלות לכל המפגשים: 60 ₪.

לרישום: תהילה – 0527-158586

שוש גבאי – החיים כאתגר
במרכז הקהילתי, 

רחוב הרב משולם ראט 5.

תחילת המפגשים: 
יום שני, כ"ב באייר התשע“ו

(30/5/16), בשעה 20:00 נא לדייק!

עלות לכל המפגשים: 60 ₪.

לרישום: תהילה – 0527-158586

עופרה פרידמן – 
סדנה בנושאי בריאות ושיפור איכות החיים.

במרכז הקהילתי, 
רחוב הרב משולם ראט 5.

תחילת המפגשים:
יום שלישי, כ"ג אייר התשע“ו   

(31/5/16), בשעה 20:15 נא לדייק!

עלות לכל המפגשים: 50 ₪.
לרישום: חיה – 0544-941988

פרוייקט שיקום שכונות 
בני ברק

הבינוי והשיכון

















בשבועות יותר מתמיד,
יש טעם להישאר ערני

בדיוק כמו שאני אוהב

עם הגיסעם החברותאעם אבא

טעם שמעורר אותך
ללמוד כל הלילה
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