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מאת: יחיאל חן

בנק ישראל פרסם השבוע )שני( דו"ח לשנת 2015 בו 
לקיחת המשכנתאות,  לסוגיית  רחבה  התייחסות  ניתנה 
עקב  האחרונות  בשנים  מבהילים  לממדים  שצמחה  תופעה 
הריבית הנמוכה המתאפיינת בהלוואות אלו. בדו"ח הפיקוח 
על הבנקים ניתנה התייחסות גם לאשראי, שניתן ביתר קלות 

בשנים האחרונות.  
"הגידול המתמשך והמהיר באשראי הקמעונאי עלול להוביל 
להתממשות סיכונים. הגידול בהיקפי האשראי למשקי הבית 
ובאשראי לענף הבינוי והנדל"ן, והמתאמים ביניהם, מעצימים 
על  הפיקוח  בדו"ח  נכתב  הבנקאית",  למערכת  הסיכון  את 
הבנקים. לדבריהם, "חלקם של האשראי לדיור והאשראי לענף 
הבינוי והנדל"ן טיפס בסוף 2015 ל-45% מסך תיק האשראי. 
האשראי לענף הבינוי והנדל"ן מהווה 30% מסך תיק האשראי 

העסקי". 
מתמדת  בעליה  נמצא  הביתי  האשראי  הדו"ח,  כותבי  פי  על 
במערכת  הבית  משקי  של  מינופם  "עלה  האחרונות,  בשנים 
עלה  התוצר  לבין  בית  למשקי  האשראי  בין  היחס  הבנקאית. 
זה  אשראי  בין  והיחס  ל-38%,  מ-28%  האחרונות  בשנים 
רמת  זאת,  עם  ל-56%.  עלה מ-42%  הפנויה במשק  להכנסה 
המינוף של משקי הבית בישראל עודנה נמוכה יחסית לרמה 
לדיור  שהאשראי  מכך  כתוצאה  המפותחות  המדינות  ביתר 
מתאפיין במינוף נמוך, ואף על פי שהחוב הצרכני ביחס לתוצר 

דווקא אינו נמוך", נכתב בדוח.
במכתב  מתייחסת  בר,  חדווה  ד"ר  הבנקים,  על  המפקחת 
המצורף לדו"ח, גם לסוגיית הריבית הנמוכה במשק. לדבריה, 
הריבית הנמוכה מעצימה את סיכון האשראי, בין היתר משום 
יותר  גדולים  סיכונים  ליטול  משקיעים  לעודד  עלולה  שהיא 
הסיכון  את  מגבירה  שהיא  ומשום  תשואות,  אחר  בחיפוש 

למינוף יתר של הלווים, בראשם משקי הבית. 
הן  בישראל  העמלות  כי  מראות  בין-לאומיות  "השוואות 
מקומיות  "והשוואות  בר.  ד"ר  הוסיפה  בעולם",  מהנמוכות 
מעידות כי העמלות ירדו בשנים האחרונות. גם מרווחי הריבית 
למצב  בדומה  כי  אם  בעולם,  למרווחים  יחסית  חריגים  אינם 
הקיים במדינות אחרות, בתחום משקי הבית והעסקים הקטנים 

הם גבוהים מאשר בתחום העסקים הגדולים והמשכנתאות".

התרחיש: הפסד של מיליארדים

כמידי שנה, במסגרת הדוח, נערך מבחן קיצון לבנקים, מבחן 
גיאו-פוליטי.  ממשבר  כתוצאה  עמוק  כלכלי  משבר  המדמה 
עלייה  ל-6.8%,  באינפלציה  עלייה  של  מצב  כלל  התרחיש 
ירידה  ל-9.8%,  באבטלה  עלייה   ,5.6% של  לרמה  בריבית 
 100 ת"א  במדד   40% של  צניחה  הדיור,  במחירי   25% של 

והיחלשות של 23% בשקל מול המטבעות הזרים.
הדוח.  מחברי  כתבו  מקרו-כלכלי",  בתרחיש  "מדובר 

"שמתאפיין בזעזוע מקומי חמור בעל אופי מתמשך, המוביל 
בביקוש  פגיעה  המשק,  של  הייצור  ביכולת  קשה  לפגיעה 
לייצוא ישראלי ולקושי לייבא מוצרים. לנוכח זאת חלים פיחות 
חד ועלייה באינפלציה ובריביות. הפגיעה הריאלית מתבטאת 

גם בפגיעה קשה בשוק העבודה ובשוק הדיור והנדל"ן".
מתוצאות המבחן, עולים נתונים מעודדים קמעא ביחס לשנים 
הפסד  לספוג  צפויים  הבנקים  המשבר,  יתרחש  באם  עברו. 
של 7 מיליארד שקל מכ-38 אלף בתי אב בישראל. התוצאות 

מצביעות בין היתר על שיפור מסוים בתחום. 
מלבד זאת, בתרחיש כזה, יגרם הפסד של 3 מיליארד שקלים 
של  ההון  על  שלילית  בתשואה  ביטוי  לידי  שיבוא  בשנה, 
3.3%, והפסדי אשראי בגובה של 40 מיליארד שקל ב-3 שנים. 
הפסדי  מסך  בכ-40%  מסתכם  יחד  אלה  בתיקים  "ההפסד 
פגיעה קשה בשוק  רקע  על  וזאת  האשראי במהלך התרחיש, 
והתייקרות חומרי הגלם  ירידה חדה במחירי הדיור  העבודה, 

המשמשים לבנייה".
"המתאם הגבוה בין הענפים הללו מגדיל את סיכון הריכוזיות 
הענפית ועלול להעצים את ההפסד דרך היזונים חוזרים. אולם 
ביחס  ירד  לבדו  לדיור  האשראי  בתיק  הסיכון  כי  לציין  יש 
לשנים קודמות. תרחיש קיצון שכזה ישפיע במידה משמעותית 
על המערכת הבנקאית, וזו תרשום הפסד מהותי בשנה השנייה 
צפויים  אינם  הבנקים  של  ההון  יחסי  זאת,  עם  התרחיש.  של 
הון  הלימות  יחס   - דורש  שהפיקוח  למינימום  מתחת  לרדת 

עצמי של 6.5%." 

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדווה בר טוענת בדוח הביקורת לשנת 2015 כי הגידול המהיר בשוק האשראי 
מעמיד את המערכת הבנקאית בסיכון גבוה  במקרה של תרחיש קיצון, הבנקים יפסידו מיליארדי שקלים
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מאת: יעקב אמסלם

חוק הגמ"חים החדש שמדיר שינה מעיניהם של מאות 
מנהלי גמ"חים בציבור החרדי, עשוי לבוא על פתרונו 
בהתערבותם של יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני ושל שר 

הבריאות יעקב ליצמן שנכנסו לעובי הקורה.
כדי להבין את הנושא על בוריו, פנינו לרו"ח יואל טולדנו, 
שותף וראש אשכול בפירמת BDO זיו האפט - רואי חשבון, 
החרדי  במגזר  רבות  עמותות  של  חשבון  כרואי  המשמשים 

לרבות גמחי"ם רבים.
מה נשתנה שכולם מתעניינים היום הגמחי"ם?

"בעקבות הסכמים שמדינת ישראל חתמה עם רשות המס 
של  בנק  חשבונות  על  לדווח  הבנקים  נדרשים  האמריקאית 
עוברים  הגמחי"ם  )FATCA(.בחשבונות  ארה"ב.  תושבי 
לכך  מקורם.אי  את  לזהות  הבנק  יכולת  ללא  רבים  סכומים 
את  לסגור  מאוגדים  שאינם  לגמחי"ים  מהבנקים  חלק  פנו 
חשבונות הבנק אלא אם ימציאו אישור על היותם מאוגדים 

והינם מוסד כספי לפי פקודת מס הכנסה.
"ללא קשר מזה זמן רב הרשויות בישראל חוששות משני 
נושאים עיקריים: האחד הינו הימצאו של כסף שלא מוסבר 
יש חשש של  כן,  והאם שולמו עליו מיסים. כמו  מה מקורו 
שאלות  שיעלה  מה  אחר  או  זה  גוף  של  מקריסה  הרגולטור 
מדוע הממשלה לא "מפקחת" על תחום זה. למשל, כאשר יש 
קריסה של חברת השקעות או עמותת בניה וכד' מיד נשאלת 

השאלה "היכן המדינה הייתה?"
האם יש יסוד סביר לחשש זה?

"הניסיון מראה שמוסד הגמ"חים הקיים מזה דורות רבים 
הרמה  עקב  ביותר  גבוה  בו  התשלומים  שמוסר  כגוף  הוכח 
המוסרית הגבוהה של הציבור והאמון הרב שמדובר בנושא 

חברתי ממדרגה ראשונה ולא עסקי. 
"אולם כאשר מדובר בכספי ציבור שנמצאים תחת ניהולם 
אולם  לאיש,  דווח  חובת  חייבים  ואינם  פרטיים  אנשים  של 
כולם יסכימו כי "אור השמש הינו חומר החיטוי הטוב ביותר".

יש לי גמ"ח קטן, האם אני חייב להקים עמותה?
"במסגרת הדרישות הקיימות נדרש כל גמ"ח להסדיר את 
פעילותו במסגרת עמותה רשומה. הגוף אשר אחראי להקמת 
מוסד  סווג  לקבל  יש  כן  כמו  העמותות.  רשם  הינו  עמותות 
ללא כוונת רווח )מלכ"ר(  ממס ערך מוסף ולפתוח תיק במס 
הכנסה. בסה"כ מהלך פשוט שניתן לבצעו מיידית ולהימנע 

מסגירת חשבונות הבנק בשלב זה.
הנהלת  כחוק,  דיווחים  ידרשו  ואילך  שמכאן  כמובן, 

מילולי  דוח  שנתיים,  כספיים  דוחות  מסודרת,  חשבונות 
וכדו'".

כיצד יתבצע המעבר לתאגיד חדש?
היתרות  כל  את  המסדיר  מסדר  העברה  מודל  "פיתחנו 
בצורה  עובר  זה  ומניסיון  ההתנהלות  להמשך  הרלוונטיות 
טובה, כך שבסה"כ ניתן ליצור המשכיות של הגמ"ח הקיים".
לפתוח  מסרב  העמותות  רשם  כי  העובדה  נכונה  האם 

עמותה שפעילותה מתן הלוואות?
נכון שבעת הקמת עמותה חדשה עשוי רשם  "לא מדויק. 
העמותות לעכב את הליך ההקמה של עמותה בעלת מטרות 
מטרות  ניסוח  על  הקפדה  אולם  בלבד,  הלוואות  מתן  של 
את  ימנעו  הבקשה  הגשת  בעת  רבה  לב  תשומת  ומתן  נכון 
הסירוב. מניסיון ניתן לפתוח גם אם לא יתקבל "אישור ניהול 
זה לפעילות הגמ"ח בתנאים  נצרך בשלב  תקין", מה שאינו 

מסוימים".
רשם  אך  עמותה,  במסגרת  פועל  מפעיל  שאני  הגמ"ח 

העמותות מסרב להעניק לעמותה אישור ניהול תקין.
בין גמ"חים בעלי פקדונות רבים  "רשם העמותות מבדיל 
לעמותה  תקין  ניהול  אישור  לקבל  מניעה  אין  שאינם.  לאלו 
אשר קבלה עד 30 פקדונות. עמותות בעלות מספר פקדונות 
רב יותר לא תקבלנה אישור ניהול תקין בשל העובדה כי טרם 
הוסדר מעמדם בחוק וטרם נקבע מי יהיה הגורם שיפקח על 
פעילותם. מאחר ולטענת הרשם יש דרישה לפיקוח ואכיפה 
את  מאשר  הוא  אין  נבדקה,  לא  העמותה  אך  נוסף  גוף  של 

התנהלותה.
יש לדעת כי עמותה שאינה מבקשת אישור לפי סעיף 46 או 
תמיכות מגופים ממשלתיים, אינה נזקקת לאישור ניהול תקין.
קבלתי מכתב מהבנק הדורש שאסדיר את מעמד העמותה 

כמוסד כספי. מה עלי לעשות?
בשונה  פיננסיים  שירותים  הנותן  גוף  הינו  כספי  "מוסד 

ממוסד ציבורי שלו מטרות ציבוריות כגון עזרה לזולת.
"בעקבות חתימת הסכם בין ישראל לארה"ב לפיו נדרשים 
על  בארה"ב  המס  לרשויות  לדווח  בישראל  פיננסיים  גופים 
ופעילות  היות  ארה"ב.  אזרחי  ידי  על  המנוהלים  חשבונות 
הגמ"ח עשויה להתפרש כמוסד כספי, נתבקשו הגמ"חים על 

ידי הבנקים להמציא אישורים על מעמדם.
ציבור,  מוסדות  על  חל  לא  בארה"ב  והחוק  "מאחר 
באפשרות גמ"ח הפועל כעמותה לתת לבנק אישור על היותו 

מוסד ציבורי ולצאת מתחולת הוראות ההסכם עם ארה"ב".
פניתי למס הכנסה אך הפקיד סרב להוציא לי אישור לפיו 

העמותה הינה מוסד ציבורי.

"הגדרת העמותה כמוסד ציבורי לפי סעיף 9)2( הינה על 
פי הצהרת העמותה. בשל כך עמדת רשות המיסים הינה כי 
עמותה שלא נבדקה על ידה לא תוכל לקבל אישור על היותה 

מוסד ציבורי.
"במקום אישור ממס הכנסה תוכל העמותה לקבל אישור 
מרואי החשבון שלה על היותה מוסד ציבורי. לשם כך הורתה 
ועדת הכספים של הכנסת לגורמים הרלוונטיים להנחות את 
הבנקים כי עליהם לקבל מאת העמותות אישור רואה חשבון 

בעניין".
כל  את  יכלול  להיחקק  שעומד  החדש  החוק  האם 

הגמ"חים?
נותני  על  מדבר  חקיקה  בהליכי  הנמצא  החדש  "החוק 

שירותים פיננסיים ומבדיל בין גופים גדולים לקטנים.
"החוק  קובע כי גופים גדולים יפוקחו על ידי בנק ישראל, 
שירותים  נותני  על  "המפקח  ידי  על  יפוקחו  קטנים  גופים 
פיננסיים". החוק יגדיר גוף פיננסי גדול כזה שהוא בעל היקף 
פעילות נרחב. גמח"ים בהם פקדונות של עד 50000$ לאדם 
והיקף נכסים של פחות מ-50 מיליון דולר ייחשבו לקטנים".

הגמח"ים  התנהלות  על  מהותית  השפעה  תהיה  האם 
בעקבות החוק?

"מה שברור הוא שכל הגמח"ים יידרשו להתאגד ולהפריש 
לא  היו  עתה  שעד  הגמ"ח,  ניהול  הוצאות  לכיסוי  סכום 

משמעותיות וייתכן כי יגדלו עקב כך.
"ייתכן והרגולטור ידרוש העמדת סכומים מינימליים כהון 
עצמי, להבטחת כספי המפקידים על מי המסלולים השונים 
המוסכמים בין המפקיד למוסד המקבל. לגבי הוראות החוק, 
יהיו דרישות חדשות של פיקוח ודיווח בהתאם לגודל הגוף".

לאן העולם הזה "צועד"?
רבים  חברתיים  נושאים  לקראת  צועד  הכללי  "העולם 
ואחד  וכד'  מונופולים  עלויות,שבירת  להוזלת  המביאים 
מהנושאים המדוברים היום הינו "הלוואות חברתיות" שאינם 
דרך בנקים רגילים, כאשר כסף פנוי משמש כמקור להלוואות 
בין אנשים. בעולם מגלים היום מה שקיים אצלנו מזה דורות 
הלוואות  לזה  ולקרוא  שם"  "שינוי  לבצע  שיש  ייתכן  רבים, 

חברתיות ואולי הגישה לכל הנושא תהיה אחרת.
מתקדמים  בכלים  שימוש  משקיפות,  מנוס  אין  "ואולם 
חוקיות,  שיבטיחו  גבוהים  ניהוליים  בסטנדרטים  ועמידה 
לסמוך  יכולים  שהמפקידים  גבוה  ובטחון  פיננסית  איתנות 

שיקבלו את כספם בחזרה.
עם  לחיות  ניתן  לתועלת  הינה  הכוונה  אם  "לסיכום, 

השינויים ואף להפיק מהם תועלת של התנהלות נכונה".

רו"ח יואל טולדנו, שותף וראש אשכול בפירמת BDO זיו האפט - רואי חשבון, המשמשים כרואי חשבון של 
עמותות רבות וגמ"חים במגזר החרדי בראיון מיוחד על ההשלכות של חוק הגמ"חים החדש שמדיר שינה 

מעיניהם של מאות מנהלי גמ"חים בציבור החרדי 

רו"ח יואל טולידנו 

3        ט' בסיון תשע"ו 15/6/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

"אם היו קוראים 
לזה 'הלוואות 
חברתיות' זה 
היה נשמע 
אחרת"

מעקב



בשנים הקרובות: 
10,000 יחידות דיור 
חדשות בבני ברק 

תכנית המתאר החדשה 
של בני ברק כוללת 

שינויים מרחיקי לכת: 
לא פחות מעשרת אלפי 

יחידות דיור חדשות 
ייבנו בעיר  במסגרת 
התכנית: פיתוח אזור 
העסקים של בני-ברק 
ובניית מערך תחבורה 

ציבורית שיכלול שמונה 
מסופים בקצוות העיר

מאת: יעקב אמסלם

אביב  תל  מחוז  של  ובניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
שצפויה  ברק  בני  לעיר  חדשה  מתאר  תכנית  הפקידה 
העיר  של  בשטחה  דיור  יחידות  אלף  מ-10  פחות  לא  להוסיף 
 25 במהלך  בהדרגה  ייבנו  הדיור  יחידות  בישראל.  הצפופה 

השנים הבאות. 
יחידות   2000 יהיו  בו  חדשה  שכונה  תיבנה  התכנית,  פי  על 
דיור. השכונה תיבנה בצפון העיר, בסמוך לפארק הירקון. בחלק 
השני של התכנית יבוצעו תהליכי התחדשות עירונית בשכונות 
הממוקמות בין דרך ז'בוטינסקי מדרום ובין דרך אם המושבות 
המהווה את גבולה הצפוני של העיר. מהוועדה נמסר כי תכניות 
תוך  בעיר  הדיור  יחידות  היצע  את  "להגדיל  במטרה  הן  אלו 

פיתוח שכונתי בראיה ארוכת טווח".
פיתוח  להמשך  והוראות  כללים  נקבעו  התכנית,  במסגרת 
ברק  )בני   BBC המכונה  רובע  העיר,  בצפון  העסקים  רובע 
של  מ"ר  מיליון   1.5 לבניית  פוטנציאל  קיים  זה  באזור  סיטי(. 
שטחי מסחר. רובע זה יקושר במסגרת התכנית לעיר באמצעות 

תחבורה ציבורית מתקדמת. 
מנגנון  יהיה  התכנית,  במסגרת  ציבורית,  תחבורה  ואפרופו 
במעגלים  עירונית, שתנוע  פנים  ציבורית  של מערכת תחבורה 
תפונה  הבינעירונית,  הציבורית  התחבורה  העיר.  שכונות  בין 
לתנועת  מענה  ויתנו  העיר  בקצוות  שייבנו  מסופים  לשמונה 
התחבורה  מערכת  "ייעול  בעיר.  כיום  הרחבה  האוטובוסים 
הציבורית יעודד את חיי הרחוב המפותחים מאד בעיר וישמש 
העיר",  מרכז  בתוך  המקומית  העסקית  הפעילות  להגברת  זרז 

נמסר מהועדה.

המטרה: ביסוס בני ברק כעיר חרדית
ביסוס  היא  המתאר,  תכנית  של  המרכזיות  מטרותיה  בין 
וחיזוק מעמד העיר בני ברק כעיר חרדית מרכזית וכמרכז חינוך 
של  החיים  איכות  שיפור  ובעולם,  בארץ  החרדי  לציבור  ורוח 
הקמת  הציבורי,  המרחב  ושדרוג  פיתוח  באמצעות  התושבים 
מגוונות  אפשרויות  הכנת  ואיכותיים,  נגישים  ירוקים  מרחבים 
למגורים ולתעסוקה, פיתוח ערכת דרכים ותנועה תוך מתן דגש 
על עידוד ההליכה בהיבט הבריאותי וקיום עיר מאוזנת כלכלית 

עם רמת שירות גבוהה לתושב.
בין  היו,  המתאר  תכנית  בהכנת  בהם  עסקו  שרבות  נושאים 
היתר, צפיפות  העיר מחד גיסא והצורך הממשי להעלאת רמת 
חינוך  מסגרות  בהענקת  הצורך  גיסא;  מאידך  החיים  איכות 
שונות,  קהילות  בין  גם  המבודלות  ומפותחות  ענפות  חרדיות 

מוסדות  לבינוי  חוסר שטחים  בעיית  בפתרון   צורך  יש  כאשר 
חינוך; תוספת שטחי קרקע לתעשייה ולתעסוקה נרחבים, כאשר 
למשרדים  קומות  עשרות  בני  מגדלים  ונבנים  נבנו  כיום,  כבר, 
הציבורי,  המרחב  של  איכותי  פיתוח  העיר,  בצפון  ולעסקים 
הפיכת הרחובות לידידותיים ולהולכי-רגל ויצירת שטחי צבור 

פתוחים בכל רמות המדרג.
כדי להתמודד עם מכלול צרכים אלו, הוחל בתכנון וחשיבה 
הזמן,  במשך  הפכו,  הנגף  ואבני  העירוני  הצוות  של  רעננה 
לנקודות יתרון של העיר, וכך החינוך הפך לגורם מוביל בפיתוח 
ולעירוב בשימושי הקרקע,  העירוני, הצפיפות  הביאה לייעול 
הציבורית  ההוצאה  של  בכ-30%  הגדלה  למרות  בבד,  ובד 
לנפש וצמצום תשלומי האיזון, הושג האיזון הכלכלי באמצעות 
שהייתה   והתחבורה  הכלכלי,  הפיתוח  באזורי  מושכל  שימוש 
תנועה  למערכת  תכנית  לפיתוח  גרמה  העיר  של  בעוכריה 

עירונית מהפכנית ויעילה.
עובדה   ,4 לכביש  המזרחי,  בגבולה  העיר,  לקרבת  אשר 
הגורמת למטרד מההיבט של איכות הסביבה לתושבים השכנים 
העיר  לקישור  מצוינת  הזדמנות  היוותה  זו  מאידך  אך  לכביש, 
וביחוד למרחב החרדי, ובכך מתאפשר, ביתר  למרחב הארצי, 
שאת, מימוש מרכזיותה של העיר במרחב הדתי, ולאורך כביש 

4 מתוכננים שלושה שערי כניסה לעיר.
ולפארק  הירקון  לנחל  חזית  קיימת  העיר  של  בצפונה 
של  המרכזיים  לחלקיה  הפארק  מרחב  ובין  המטרופוליטני, 
העיר  את  המפרידים  ראשיים  עורקים  שלושה  ישנם  העיר 
מהפארק: הרכבת, דרך ששת הימים ורח' ז'בוטינסקי. עם זאת, 
וכפי שמוצע בתכנית, נעשה מאמץ לשילוב צפון העיר ביותר 
אינטגרליות לדרומה ומתיחת עורק שדרה ראשית לכל אורכה 
של העיר מגבולה הדרומי ועד פארק הירקון דרך גשר הרלינג, 
במערך  המתוכננות  המהירה  התנועה  טבעות  עם  יחד  זאת, 
את  ומקרבים  העיר  השונים של  חלקיה  את  קושרים  התנועתי, 

תושביה לפארק.
להגדרתה  בהתאם  הכוללנית,  המתאר  תכנית  של  מכוחה 
בחוק התכנון והבניה ה'תשכ"ה )1965(, תהיה הועדה המקומית 
להוציא  ומאפשרות  אותה  התואמות  תכניות  לאשר  מוסמכת 
עקרונות  קובעת  התכנית  מפורטות(.  )תכניות  בניה  היתרי 
שיוכנו  שהתכניות  כוונה  מתוך  בעתיד,  תכניות  להכנת  מנחים 
הכוללנית  המתאר  בתכנית  המצויות  והמגמות  ההוראות  עפ"י 
ויבטלו את התכניות הקיימות. כפי שהודגש, תוספת כ-10,000 
יחידות הדיור המתוכננות תגיע מבינוי באזורי התעשייה בצפון 
להנחיות  בהתאם  כאשר  אחרים,  באזורים  בינוי  ופינוי-  העיר  
 7 של  מרבי  בגובה  תתבצע  הבניה  למגורים  לבניה  ההלכתיות 

קומות מעל קומת קרקע.

אבי בנטוב

מחלקת עסקים

הלקוח הוא הבוס

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

לו  קוראים  אותי,  מרתק  שמאוד  ספר  קורא  אני 
"משנים את כללי המשחק". כתב אותו מי ששימש 
כמנכ"ל "פרוקטר אנד גמבל", במשך עשר שנים, והציל 
שוויה  להכפלת  עד  לתהום,  דרסטית  מירידה  אותה, 
החברות  עשר  בין  כיום  הינה  פרוקטר,  חברת  הבורסאי. 
הינו  בעולם  בית  בכל  חמישי  מוצר  כל  בעולם.  הגדולות 

מוצר המיוצר ומשווק על ידה.
מאוד קשה להוביל תהליכים בחברות בעלות סדר גודל 
מחזור  מפלצתית.  מטוסים  נושאת  של  סוג  מין  הן  כזה, 
המון  של  השנתי  מתקציבם  גדול  פרוקטר,  של  המכירות 
קטן,  בעסק  שינוי  לחולל  קל  יותר  מתפתחות.  מדינות 
בהשוואה  קטן  עסק  כי  שלנו,  מהקוראים  כמה  של  כמו 
מלמדי  מכל  אבל  מירוץ,  סירת  של  סוג  הוא  לפרוקטר, 
השכלתי, כך שתובנה אחת מהספר אציג כאן, וכולי תקווה 

שהיא תשמש לפחות קורא אחד.
אלקטריק"  "בג'נרל  אגדי  מנכ"ל  עוד  דרוקר  פיטר 
של  המטרה  שכל  כזו,  לשון  מטבע  טבע  האמריקאית, 
חדשנות ויזמות עסקית היא "ליצור לקוחות" כי אם ניצור/
נמציא רעיון וזה לא יביא לנו לקוחות אז בשביל מה כל 
מבט  נקודת  מתוך  שלנו.  הפרטית  היזמות  של  המאמץ 
יביא  לא  הוא  והבין שאם  פרוקטר,  מנכ"ל  לדרך  יצא  זו, 
כי לפעמים  "חדשנות" לפרוקטר, היא תמשיך להידרדר, 
אני מרגיש כצרכן פשוט, שאני נוהג בהגיון שלי, שלא כל 
כך משתלב עם המציאות של היצרן. הרי אם אני אמציא 
להתאמץ.  מה  בשביל  אז  אותו  למכור  ניתן  שלא  מוצר 
רוצה  לא  אני  פעם,  אמר  החשמל  ממציא  אדיסון,  תומס 
סימן  נמכר  הוא  ואם  למכור,  להמציא משהו שאי אפשר 

שהוא שימושי, וזו באמת הצלחה.
הוא  אליה  החברה  את  בחן  פרוקטר  שמנכ"ל  לאחר 
"חדשנות"  זו  לפרוקטר,  שחסר  שמה  הבין  הוא  ניכנס, 
בחברה"  הבוס  הוא  שהלקוח/הצרכן  החליט,  והוא 
משתמש,  הוא  מה  עם  צורך,  הלקוח  מה  להבין  וחייבים 
האנשים/ הלקוח,  של  ורצונותיו  צרכיו  את  שיבינו  וככל 

הצרכנים יקנו את המוצרים שפרוקטר תפתח.
ג'ובס  סטיב  של  בהמצאה  זאת,  לראות  יכולים  אנחנו 
היותר  מהטלפונים  כמה  לעולם  שהביא  "אפל"  מנכ"ל 
חכמים שקיימים בשוק. כך גם עשתה פרוקטר, היא הבינה 
על  יותר  טיפה  לשלם  המוכנות  נשים,  זה  שלה  שהקהל 
אבקת הכביסה שלהם "טייד". הם עשו פיילוט, על מרכך 
כביסה של פרוקטר במקסיקו, הם הבינו שכשישים אחוז 
מהאוכלוסייה שם עניה מאוד, אבל הפיצוי על העוני שם, 
זו כביסה נקיה, הנעשית בידיים, עם כשישה שלבים, הם 
פיתחו עבורם מוצר שיקצר את התהליך לשלושה שלבים. 
מהיום הראשון שיצא למדפים, המוצר הפך להיות להיט, 
צרכי  את  הבינו  פיתוח,  מחשבה,  במוצר  השקיעו  הם  כי 

הלקוח, ולפי הסלוגן שלהם, הלקוח הוא הבוס.
של  מושגים  שלנו,  הקטן  לעסק  אלינו,  קשור  זה  מה 
חברות רב לאומיות? איך אנחנו מורידים את זה לפרקטיקה 
היומיומית שלנו? דבר ראשון, אפשר לערוך משוב קטן, 
רוצה  היית  מה  תגיד,  שלנו:  לקוחות   20  ,10 ולשאול 
שנשפר בעסק שלנו, מה היה גורם לך לבוא יותר, להמליץ 
לחברים, שעות פתיחה, חריץ להשארת מוצרים כשהחנות 

סגורה, משלוחים לבית, אשראי, תשלומים, מגוון.
אם אתה עסק לניקוי יבש, סביר להניח ששעות פתיחה 
שלך.  הלקוחות  קהל  את  מגדילים  היו  בבוקר  מוקדמות 
אתה  אם  קטן,  שהמגוון  שומע  היית  מעדניה  אתה  אם 
חנות לפיתוח תמונות ומוצרי גרפיקה, היית שומע שחריץ 
היית  קונדיטוריה,  אתה  אם  בעיות,  פותר  היה  להשארה 
אחוז  עשרה  לעוד  יגרמו  גלוטן  ללא  שמוצרים  שומע 
היית  חשמל  למוצרי  חנות  אתה  אם  להגיע,  מהלקוחות 
להמציא  יכול  עסק  שכל  כך  שאשראי/תשלומים,  שומע 
את עצמו מחדש, להכניס בו חדשנות, ולהפנים שהלקוח 
הגורם  הוא  שלך,  העובדים  של  המשכורת  את  משלם 
מאיר  שלט  שתעשה  זה  ולא  בבנק,  שלך  הרווח  לשורת 

עיניים בכניסה.

לא רק משרדים, גם 
יחידות דיור ייבנו בצפון 
  BBC-העיר. מתחם ה
בצפון ב"ב )הדמיה: 
צחי ואזנה אדריכלים( 

        ט' בסיון תשע"ו 415/6/16



עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

ויסעו ויחנו, או שלא

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

בחיפה,  מגורים  בבנין  שכן  אמיל, 
בחניה  רכבו  את  מחנה  שהוא  החליט 
משפחת  ע"ש  בטאבו  הרשומה  המקורה, 
זו  שחניה  וכדי  ראש"  "הגדיל  אמיל  בסיל. 
תהיה תמיד זמינה עבורו, הוא התקין בה שער 
משפחת  בני  נאלצים  כך,  בעקבות  חשמלי. 
אחרת, שאינה  בחניה  רכבם  עם  לחנות  בסיל 
מקורה ואשר הגישה אליה קשה יותר. לא זו 
בלבד, אלא שמשפחת בסיל משלמת ארנונה, 
גדולה  וזו  בגין החניה הרשומה על שמם  גם 
יותר, מהחניה בה הם נאלצים להשתמש. בסיל 
החליטו להגיש תביע פינוי כנגד אמיל. כנגדם 
בשער   ₪  30,000 השקיע  כי  אמיל,  טוען 
זו כבר 30  החשמלי, כי הוא משתמש בחניה 

שנה, וזאת מכח רשות הבעלים הקודמים. 
לכל  כך,  על  יודעים  התובעים  לטענתו, 
הפחות, מאז באו לגור בבניין, לפני 12 שנים. 
שמריהם  של  ששקטו  העובדה  לטענתו, 
להתיישנות  הביאה  כזו,  ארוכה  תקופה 
כי  התובעים  השיבו  לכך  כנגדו.  התביעה 
במהלך כל השנים, היו הם רק שוכרי הדירה 
וממילא לא קמה להם עילת תביעה. רק לפני 

ביהמ"ש  הדירה.  לבעלי  הם  הפכו  שנתיים, 
קבע כי מדובר במקרקעין מוסדרים הרשומים 
אף  התיישנות  בהם  אין  וממילא,  בטאבו 
אם  אפילו  כי  וקבע  הוסיף  ביהמ"ש  פעם. 
זו,  בחניה  להשתמש  רשות  לו  נתנה  באמת 
מה שלא הוכח, הרי שתמיד שמורה לבעלים 
הזכות להפסיק את מתן אותה הרשות. לטענת 
הנתבע, כאילו יש לו זכות מסוג "זיקת הנאה", 
שזו זכות המעניקה מעין "קנין" למי שהוענקה 
לו זכות שכזו, השיב ביהמ"ש, כי זיקת הנאה 
כל  קרי,  בחוק.  לקבוע  בהתאם  רק  "נרכשת" 
במרשם  כדין,  הזכות,  אותה  נרשמה  לא  עוד 

המקרקעין, אין לה כל תוקף. 
למרות שלא התבקש, אגב גררא, ביהמ"ש 
מקנות  שאולי  אחרות  בזכויות  ודן  מוסיף 
לנתבע זכויות באותה חניה וקובע כי תביעתם 
של משפחת בסיל, אינה חסרת תום לב, בפרט 
מקורה,  יותר",  "נוחה  בחניה  מדובר  כאשר 
כזו שבגינה הם מחוייבים בארנונה. לאור כל 
זאת, הורה ביהמ"ש לאמיל לפנות את החניה 
בתוך 30 יום, תוך שהוא מחייבו בהוצאותיהם 

המשפטיות של התובעים.

מאת: יחיאל חן

אלו  בימים  משיק  ירושלים  בנק 
וראשונה  חדשה  דיגיטלית  מערכת 
ואשר  למובייל  המותאמת  בארץ  מסוגה 
יוכלו  הבנקים  כל  לקוחות  באמצעותה 
לבקש ולקבל הלוואה. עם השקת המערכת, 
כל  מבין  היחיד  הבנק  ירושלים  בנק  יהיה 
הבנקים  כל  ללקוחות  שמאפשר  הבנקים 
תהליך דיגיטלי מלא  לקבלת ההלוואה מבלי 
לעזוב את הבנק שלהם ומכל מקום. לקוחות 
ממערכת  כעת  ליהנות  יוכלו  הבנקים  כל 
דיגיטלית מהירה, פשוטה וידידותית לנטילת 

אשראי מחוץ לבנק שלהם בבנק ירושלים.
אשראי  להעניק  החל  ירושלים  בנק 
השנה  בתחילת  מלא   דיגיטלי  בתהליך 
בימים  המערכת החדשה שהושקה  שעברה. 
ומספקת  למובייל  גם  כאמור  מותאמת  אלו 
במקביל תהליך ידידותי עם חוויית משתמש 
של  ליווי  מאפשרת  המערכת  כך,  ייחודית. 
לאורך  טקסטואלי  צ'אט  ידי  על  בנקאי 
ניתן  כן,  כמו  לסיומו.  עד  התהליך,  כל 
דיגיטלית  וחתימה  מסמכים  להעלות  יהיה 
באמצעות  המובייל או המחשב. ההצעה של 
בלבד  קצר  זמן  תוך  תינתן  להלוואה  הבנק 
לשפות  המערכת  של  מלאה  התאמה  וישנה 

אנגלית וערבית.
איך זה עובד?

סימולציה  מבצע  הגולש  הראשון  בשלב 
קצרה לבדיקת זכאותו להלוואה,  ללא צורך 
בקשת  את  הופכת  הסימולציה  להזדהות. 
על  ומהירה  ידידותית  לפשוטה,  ההלוואה 

ידי שימוש בכפתורי אייקונים, שדות חכמים 
וסליידרים המאפשרים קיצור משמעותי של 
ההצעה  וקבלת  הטופס  למילוי  הזמן  משך 
תוך  הגולש  מקבל  השני  בשלב  להלוואה. 
הוא  שלאחריה  להלוואה,  הצעה  קצר  זמן 
פרטי  ולמסור  בתהליך  להמשיך  אם  בוחר 
הגולש  יתבקש  להמשיך,  בחר  אם  זיהוי. 
להעלות מסמכי זיהוי לצורך אישור הבקשה 
– העלאה פשוטה וידידותית הניתנת לביצוע 

דרך המחשב או באמצעות המובייל. 
הבנק,  במערכות  הבקשה  קליטת  עם 
הגולש,  עם  קשר  יוצר  דיגיטל  מוקד  בנקאי 
המתבצעת  צ'אט  וידאו  שיחת  עמו  ומקיים 
ייעודית, ומלווה אותו  באמצעות אפליקציה 
עד סיום הגשת הבקשה. בסופו של התהליך 
הלוואה  לקבל  הגולש  יוכל  הדיגיטלי, 
ישירות לחשבון שבחר, מבלי לצאת מהבית 

וללא צורך בהגעה לסניף.
"מצאנו  ירושלים:  בנק  מנכ"ל  טופז,  גיל 
לקחו  האשראי  מצרכני  מבוטל  לא  שחלק 
הלוואה מחוץ לבנק בו מנוהל חשבון העו"ש 
נגישה  שהשקנו  החדשה  המערכת  שלהם. 
יותר ללקוחות כל הבנקים. כעת,  וידידותית 
בקלות  אשראי  לקבל  יוכלו  אלו  לקוחות 
ובמהירות מבנק אחר מבלי לעזוב את הבנק 
בו מתנהל חשבון העו"ש שלהם. זה היתרון 
 - החדשה  בבנקאות  הצרכנים  עבור  הגדול 
המותאמת לדיגיטל. מעבר להתאמה למובייל 
אנחנו  המערכת,  של  המשמעותי  ולשדרוג 
פונים כעת גם לאוכלוסייה רחבה ומאפשרים 
על  המועדפת  בשפה  ההלוואה  את  ליטול 

הצרכן – עברית, אנגלית או ערבית".

בנק ירושלים משיק מערכת דיגיטלית חדשה וראשונה מסוגה בארץ 
לקבלת אשראי ללקוחות כל הבנקים  גיל טופז, מנכ"ל בנק ירושלים: 

"לקוחות כל הבנקים יוכלו לקבל אשראי בקלות ובמהירות מבנק 
ירושלים מבלי לעזוב את הבנק בו מתנהל חשבון העו"ש שלהם"

מהיום ניתן לקבל הלוואה 
גם במובייל מבנק ירושלים 

קווים מנחים למותג מעוף

עלון

תכנית הליווי השיווקי

תכנית הגנת מט"ח

www.maof.gov.il  02-6668888 .טל. 02-6664444  פקס

רח' מסילות 5, קרית יובלים, ת"ד 3166, ירושלים 91036

 מופעל ע"י חברת
מוקד אנוש בע"מ

מעוף
ההצלחה שלכם. העסק שלנו.

הסוכנות לעסקים
קטנים ובינוניים

שואפים להתחיל
באמת להרוויח?

עם קורס יוזמים עסק של מעוף בני ברק 
תלמדו להקים ולנהל עסק צעד אחר צעד

זה העסק 
שלך.

משרד הכלכלה

מופעל ע"י
אשכול גלילי

חברה יהודית ערבית
לפיתוח כלכלי בע"מ

הזדרזו להבטיח מקומכםהקורסים נפתחים עכשיו! 

לפרטים והרשמה מעוף בני ברק:
 1-700-707-767 שלוחה 2

קורס יוזמים עסק
• קורס נשים - בוקר וערב	
• קורס גברים - ערב	

עלות  הקורס: 336 ₪

הקורסים מסובסדים ע״י הסוכנות לעסקים קטנים ובינונים במשרד הכלכלה

5        ט' בסיון תשע"ו 15/6/16    י"ח בטבת תשע"ו 
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קצרצרים
חדש מ'סוגוד' בתחנות הדלק של 

סונול: משקאות פרי קרים וקפואים 
בטעמים נבחרים ובכשרות מהודרת 

מבית חברת 'אלדו' האיטלקית 
המייצרת גלידות משובחות במגוון 

טעמים. מחיר: 14.90 ₪ 

צבר והשף רפי כהן מרחיבים את סדרת 
הפרימיום 'סלטי השף' עם שני סלטים 

חדשים: סלט ירקות קלויים על 
האש וסלט חציל בלקני, בכשרות 

בד"צ העדה החרדית

יקבי חברון משיק את מיץ ענבים 'הבוסתן'- מיץ 
ענבים עם נגיעה עדינה של טעמי פרי )תפוח,

אננס, 
פסיפלורה, 

אוכמניות 
ופירות 

יער( 
ובכשרות 
מהודרת 
לקידוש 

ולהבדלה

עלית משיקה מהדורה 
מוגבלת במיוחד לימות 
הקיץ הלוהטים:

 'ICE נמס'- משקה 
להכנת קפה מרענן, קר 
וטעים. 400 גרם, בד"צ 
עדה חרדית. להשיג בכל 
הרשתות

שטראוס מרחיבה את קטגוריית 
מעדני הגבינה במותג "סקי" 

ומשיקה מעדני גבינה בטעמי 
קינוחים סקי בטעם פאי 

לימון סקי בטעם עוגת גבינה 
ותות. גבינות סקי 5% שומן הן 

היחידות שמועשרות בפי 2 סידן 
בהשוואה למוצרי המתחרים 
בקטגוריית הגבינות הלבנות

חדשנות נוספת 
מבית יוניליוור - 

תלמה, משיקה דגני 
בוקר חדשים בסדרת 

דלי'ס: דליקשיו 
בתוספת אגוזי קשיו 

ושקדים המכיל 
סיבים תזונתיים 

ודגנים מלאים. 
כשרות: בד"צ העדה 

החרדית

חברת "ויסוצקי" וחברת 
"מבשלות בירה ישראל" 

משיקים קטגוריה חדשנית 
בשוק המשקאות הקרים: 

חליטת ויסוצקי ICE  - חליטות 
עלים המבוססות על עלי 

תה ירוק אמיתיים המוצעות 
בבקבוק זכוכית מעוצב 

בטעמים עלי למון גראס 
)לימונית( ולואיזה, וחליטת תה 
ירוק ונענע. כשרות: הרב לנדא

רשת קפה גרג, מציעה ב- 
105 סניפיה משקאות קיץ 
קרים, מרעננים וייחודים 
לקיץ. המשקאות יוצעו 
במגוון רחב של כ- 12 
טעמים. לדוגמה: גרינטה 
פקאן- קפה קפוא בתוספת 
פקאן סיני. בננה צ'אנקי- 
על בסיס גלידת וניל, 
שוקולד אגוזים, בננה 
ואגוזי מלך ועוד

אפקט בישום מתמשך
חדש על המדף: חברת סנו, החברה 
טיפוח  למוצרי  המובילה  הישראלית 
סנו  את  משיקה  לבית,  ואחזקה 
הום(  )פרש   fresh home ריצפז 
בניחוח ספא מרגיע עם אפקט בישום 
מתמשך, המאפשר ליהנות מתחושה 
שעות  נפלא,  ומהניחוח  נקי  בית  של 
מוצר  זהו  השטיפה.  לאחר  רבות 
נוסף בסדרה המצליחה של תרכיזים 
הרצפות.  סוגי  כל  לניקוי  ריחניים 
מנקה,  אחד:  במוצר  פעולות  ארבע  

מבריק, מבשם ומגן. מתאים לכל סוגי הרצפות: קרמיקה, 
גרניט פורצלן, שיש ועוד. הסדרה זכתה בפרס החדשנות 
ניתן  ניקוי.  חומרי  בקטגוריית   2014 השנה  מוצר  של 
טבע  מלטפת,  כותנה  נוספים:  ניחוחות  בשלושה  להשיג 
רענן וסבון מפנק. תרכיז ריחני סנו ריצפז פרש הום מגיע 

בבקבוק של 2 ליטר. להשיג ברשתות השיווק.

לכבס בלי להפריד 
מוצר כביסה מנצח נוסף מבית סנו: מקסימה ג'ל כביסה 
סנו  הבגדים.  בין  להפריד  צורך  ללא  צבעונית  לכביסה 
מקסימה ג'ל כביסה Mix & Wash, הינו בעל טכנולוגיה 

צבעים  מעבר  המונעת  חדשנית 
מכונות  לכל  מתאים  לבגד,  מבגד 
סנו  הכבסים.  סוגי  ולכל  הכביסה 
 Mix & כביסה  ג'ל  מקסימה 
Wash, מסיר כתמים ולכלוך בכל 
קרים.  במים  גם   - הטמפרטורות 
ניתן לשלב בגדים בצבעים שונים, 
לשלב  מומלץ  )לא  וכהים  בהירים 
מקסימה  סנו  את  לבנים(.  בגדים 
ניתן   Mix & Wash כביסה  ג'ל 

להשיג באריזת 3 ליטר .

מנכ"ל הכללית בסיור בכפר חב"ד 
כללית  במרפאת  התחדשות 
בכפר חב"ד: מרפאת כללית 
התחדשות  תקופת  עוברת 
מבנה  שירותים.  והרחבת 
המרפאה שופץ והורחב צוות 
שעות  גם  וכך  גדל  המרפאה 
הפתיחה והשירותים הניתנים 

האחרון  שני  ביום  סייר  ההתחדשות  במסגרת  לתושבים. 
לעמוד  כדי  חב"ד,  בכפר  דפס  אלי  מר  הכללית  מנכ"ל 
הניתנים  הבריאות  שירותי  במערך  השדרוג  על  מקרוב 
מזוזה  בקביעת  החל  הסיור  הכפר.  הכללית  ללקוחות 
בפתח המרפאה, בהשתתפות חברי וועד כפר חב"ד וראש 
המשתתפים  סיירו  ולאחריה  רבינוביץ,  שמעון  הרב  הוועד 
השירותים  והרחבת  השיפוץ  על  מקרוב  ועמדו  במרפאה 
לטובת ולרווחת לקוחות הכללית בכפר. רב הכללית הרב 
אלי  מר  את  כיבד  חב"ד,  כפר  תושב  לפקיבקר,  מנחם 
דפס בטקס קביעת המזוזה. בסיום הסיור במרפאה יצאה 

המשלחת ל770 – בית אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש. 

מקררים  עם מנגון שבת 
לישראל,  שארפ  יבואנית  ראלקו, 
הנהנים  חדשים  מקררים  שני  משיקה 
ומביצועים  מתקדמות  מטכנולוגיות 
טכנולוגיית  פיתוח  עם  דופן,  יוצאי 
אנרגטית.  ליעילות  אינוורטר   J-Tech

של  המקררים  דגמי  כל  כמו  החדשים,  המקררים  דגמי 
וקובע  ממוחשב  מהדרין  שארפ  מנגון  כוללים  שארפ 
התרמוסטט  פעולת  להפסקת  מראש  מוגדרים  זמנים 
שארפ  מקררי  שבת.  חילול  למניעת  מוקדם,  תכנון  לפי 
בדגם  ליטר   541 של  אחסון  נפח  בעלי  הינם  דלתות   2
לזוגות  D5610 מתאימים  ליטר בדגם  ו-583   SJ-D5620
ממערכת  נהנים  המקררים  צעירות.  ולמשפחות  צעירים 
מהירה  להקפאה  טכנולוגיה  בעלת  היברידית,  קירור 
וחלוקה נוחה של המדפים בתא המקרר ובתא המקפיא. 
מקררי  ובז'.  כסוף  או  שחור  בגימור  מוצעים  המקררים 
יוצאי  ומביצועים  מתקדמות  מטכנולוגיות  נהנים  שארפ 
על  נוספות  שנים  ושבע  לשנה  מלאה  ומאחריות  דופן 

המדחס.

שבע ברכות טעים 
וחג  העומר  ספירת  בתום 
עונת  מתחדשת  השבועות 
של  רבות  ועשרות  השמות 
ערב  בכל  נישאים  זוגות 

במזל טוב. אם אתם עדיין מתלבטים היכן לערוך סעודת 
המענה  היא  רודריגז  מסעדת  הצעיר,  לזוג  ברכות  שבע 
מובילה  איכותית  שף  מסעדת   – בשבילכם  המושלם 
ואישי,  שקט  ואירוח  ייחודיות  מנות  ואלגנטי,  נקי  בעיצוב 
ומבחר  ומגוון  ומרענן  חדש  קיץ  תפריט  לכם  מחכה  שם 
מנות עשירות וטעימות במיוחד שישאירו אתכם עם טעם 
של עוד. מסעדת רודריגז מציעה לבאים בשעריה מתחם 
ונינוחה,  נעימה  רגועה  אוירה  המשרה  להפליא  מעוצב 
לא  עוד  שכמותם  מנות  ומגוון  וחייכני  אדיב  שירות  לצד 
סלטים,  מבחר  דגים,  מנות  מובחרים,  בשרים  טעמתם, 
מנות אחרונות וקינוחים והכל בכשרות מהודרת ובאיכות 
גבוהה. במסעדה גם חדר VIP מיוחד. רחוב קריית המדע, 

הר חוצבים ירושלים. 

מטען נייד במתנה
בקומה  חדשה  חנות   ,)9.6( חמישי  ביום  חנכה  פרטנר 
התנסות  עמדות  הכוללת  מלחה,  קניון  של  השלישית 
במוצרים ובטכנולוגיות חדשות, ומעבדת תיקונים המבטיחה 
ימים  שני  עד  או  שעתיים  בתוך  במכשיר  טיפול  השלמת 
הרשמית  ההשקה  לכבוד  מורכבים.  במקרים  עסקים 
פרטנר  מנכ"ל  החדשה  לחנות  הגיע  המזוזה,  וקביעת 
תמיד  שהוא  וציין  בירושלים,  גדל  אשר  בנבנישתי,  איציק 
ובמיוחד כאשר מדובר  שמח להגיע למרכזי החברה בעיר, 
בהרחבת הנוכחות והשירות ללקוחות בבירה. פרטנר יצאה 
החודש  סוף  עד  ייחודיות  ובהטבות  מיוחדים  במבצעים 
לקוח  לכל  תעניק  במסגרתם  במלחה,  החנות  ללקוחות 
ועד גמר המלאי.  נציג  נייד במפגש עם  שיגיע לחנות מטען 
סמארטפונים  מסכי  תיקוני  על  הנחה   50% יינתנו  בנוסף, 
המתבצעים במעבדת התיקונים בחנות, אביזרים מתקדמים 
טעינה  ואביזרי  מסך  מגני  כיסויים,  מגוון  בהם  מע"מ,  ללא 
מבחר  על  שקלים  מאות  של  והנחות  לסמארטפונים  וגיבוי 
כולל  המבצעים,  כל  המובילות.  החברות  של  סמארפונים 
עבור  הם  המעבדה,  תיקוני  על  והנחה  במתנה  נייד  מטען 

לקוחות כל החברות.

מצאתם את שקית הזהב? 
במבצע  אלה  בימים  יוצאת  עלית 
הזהב  'שקית  מבצע  יאהבו:  שכולם 
של תפוצ'יפס' שקורא לכם, להמשיך 
ליהנות מהטעם המעולה והאהוב של 
תפוצ'יפס, ואולי גם לזכות במגוון ענק 

ובנים'.  'מחסני אבות  100 ₪ מרשת  של משחקים בשווי 
כל מה שאתם צריכים לעשות, הוא לאכול תפוצ'יפס, כמו 
שאתם אוהבים! הצצתם בתוך השקית וגיליתם שחלקה 
הפנימי הוא זהוב? בואו עם השקית לאחד מסניפי רשת 
צעצועים   בחינם  לקבל  ותוכלו  ובנים'  אבות  'מחסני 
לבחירתכם בשווי של 100 ₪! פרטים בעיתונים ובנקודות 
 - אייר  כ"ד  התאריכים:  בין  המבצע  תקופת  המכירה. 
לתקנון.  בכפוף   .)1.06.16-31.07.16( תשע"ו  תמוז  כ"ה 
סניפי רשת 'מחסני אבות ובנים': רחוב שומרי אמונים -4 
ירושלים, שמשון הגיבור -8 בני ברק, הלל 4 - אלעד, אבני 
- בית שמש, רחוב   14 יהושע  6 - מודיעין עלית, רבי  נזר 

מוצפי  42 - ביתר עלית, משק 14 - בית מאיר.

ארוכים פי 3 
המובילה  החברה  סנו, 
ניקיון  למוצרי  בישראל 
ואחזקה לבית, מחדשת שוב 
סנו  הנייר  מוצרי  סדרת  את 
טואלט  נייר  ומציגה   soft

פי  ארוכים  גלילים   soft 12 סנו  וקטיפתי,  רך  שכבתי  דו 
שלוש. כמות השווה ל-36 גלילים באריזה רגילה וחוסכת 
פתרון  עוד  הוא  החדש  המוצר  האחסון.  בנפח   60%
שימוש  נוחות  לצרכנים  לספק  שנועד  סנו,  של  יצירתי 
ואחסון. מלבד החיסכון בנפח והפחתת כמות הגלילים פי 
גם את  soft מצמצם  סנו  3 של  פי  נייר הטואלט  שלוש, 
ידי  הסביבהעל  לאיכות  ותורם  הגליל  החלפת  תדירות 
חיסכון משמעותי בפסולת של גלילי קרטון, חומרי אריזה 
ובהובלה ומפחית באופן ניכר את זיהום האוויר והסביבה. 
ונעים  איכותי  מנייר  עשויים   soft סנו  סדרת  מוצרי  כל 
למגע ברכות קטיפתית, ומיוצרים מנייר פרמיום העשוי מ 

100% תאית נקייה. להשיג ברשתות השיווק.

דאבל אקשן
סנו,  חברת 
ה  ר ב ח ה
ת  י ל א ר ש י ה
ה  ל י ב ו מ ה
למוצרי טיפוח 
ה  ק ז ח א ו

סבון  אקשן.  דאבל  סנובון  סדרת  את  משיקה  לבית, 
ניחוח  ומפיץ  יותר של הדחות  רב  האסלה שנותן מספר 
דאבל  סנובון  האסלה  סבון  זמן.  לאורך  שנשאר  עוצמתי 
הדחות  של  יותר  רב  מספר  שנותן  האסלה  סבון  אקשן. 
את  מבריק  ביסודיות,  מנקה  הפעולות:   5 את  ומבצע 
חיידקים  משמיד  אבנית,  של  הצטברות  מונע  האסלה, 
צבעים  בשילוב  משווק  זמן.  לאורך  נעים  ניחוח  ומשאיר 
סבון  ורוד-תכלת.  סגול-ירוק,  צהוב-כתום,  מרהיבים: 
אסלה שנותן לך יותר – יותר הדחות ויותר בישום לאורך 

זמן.

מרכנתיל חנך מרכז עסקים חדש 
האחרון  בשבוע  נחנך  בנשר 
מרכז עסקים חדש של בנק 
העסקים  מרכז  מרכנתיל. 
החדש  ממשיך את פעילותו 
בחיפה  הראשי  הסניף  של 
אשר שכן עד לאחרונה בעיר 
לטקס  בחיפה.  התחתית 
אורחים  הגיעו  הבית  חנוכת 
רבים, בהם ראש עיריית נשר 
מר  הבנק  מנכ"ל  בינמו,  אבי 

שוקי בורשטיין, מנהל הסניף מר שרון כהן, הנהלת האזור 
במרכנתיל בראשות מר איתן אופיר ומנהלי סניפים רבים. 
העסקיים  מהלקוחות  רבים  גם  באירוע  השתתפו  לצידם 
של הסניף, בהם מנהלי ונציגי מוסדות סערט ויז'ניץ ובעלזא 
בחיפה, כמו גם ראשי ארגוני חסד וישיבות הפועלים באזור 
ועובדים עם הסניף באמצעות  ונמנים על לקוחות הסניף 

מרכז העסקים למוסדות חרדיים של מרכנתיל.

סיור ראשון במרכזים הרפואיים באשדוד
סיור מיוחד של ראש מחוז הדרום במכבי הגב' קרן שכטר 
לתפקיד  כניסתה  לרגל  באשדוד  מכבי  במרכזי  אזולאי, 
ראש המחוז, על מנת לעמוד מקרוב אחר פעילות מכבי 
שמחה  הרב  מכבי  הנהלת  חבר  התלוו  הסיור  אל  בעיר. 
שטיצברג, מנהלת התפעול החדשה של מחוז דרום הגב' 
מנהלת  צחורי,  ד"ר  מחוזית  רפואית  מנהלת  שי,  ליאת 
הרפואית ד"ר טטיאנה פ'ציוני, מנהלת מרחב אשדוד הגב' 
רבקה כהן ומנהל קשרי הקהילה באשדוד ובמחוז הדרום 
גרינבוים. במהלך הסיור ביקרה ראש המחוז  הרב משה 
יחד עם חבר הנהלת מכבי הרב שטיצברג, אצל הרב גרוס 
שליט"א וקיבלה את ברכתו לרגל כניסתה לתפקיד ראש 
המחוז. הרב גרוס ציין לשבח את שיתוף הפעולה הקיים 
ואת  הדעה,  ומובילי  העיר  לרבני  בעיר  מכבי  הנהלת  בין 
פעילותו של מנהל קשרי הקהילה הרב גרינבוים. במהלך 
אל המרכז הרפואי  ופמלייתה  הגיעו ראש המחוז  הסיור 
ביקרו  כמו"כ  בעיר.  ח'  ברובע  בקרוב  שייפתח  החדש 
החולים  ובבית  ז',  רובע  ברשב"י  הגדול  הרפואי  במרכז 

אסותא אשדוד שייפתח במהלך שנת 2017. 

התפריט החברתי הראשון בישראל 
לראשונה בישראל: רשת "קפה 
חברתי,  תפריט  מציעה  קפה" 
ע"י  שהורכבו  מנות  המשלב 
מוגבלת.  במהדורה  הלקוחות 
פנתה  האחרונים  בחודשים 

הטעימות  המנות  את  לשלוח  בבקשה  לציבור,  הרשת 
התחרות  במסגרת  שלהם.  הביתי  מהתפריט  ביותר 
נשלחו למעלה מ-700 מנות, אשר בסופה נבחרו ארבעה 
הייחודי,  בתפריט  שלהם  המנות  את  שיציגו  משתתפים 
הארץ.  ברחבי  הרשת  סניפי   157 בכל  יוני  בחודש  שיוגש 
בחודש  ביותר  הגבוה  המכירות  למספר  שתזכה  המנה 
בחופשה  שתזכה  התחרות,  של  כמנצחת  תוכרז  זה 
להכניס  האופציה  תישקל  ואף  לאירופה  מפנקת  זוגית 
את המנה באופן קבוע לתפריט הרשת. המנות הנבחרות 
של התפריט "כוכבים במטבח": קנלוני פונגי של מיכל בן 
שושן מנתניה, שקשוקה ירוקה של בת-שבע גרנות מגוש 
חמוסי  איריס  של  בגבינות  ממולאות  פטריות  סלט  עציון, 

מגבעתיים וסלט סביח שלמיטל מיגר מתל-אביב.

טיפול לסוף היום
עמוס  יום  של  בסופו 
משימות  בין  בהתרוצצויות 
וכל  הילדים  העבודה,  הבית, 
הנשים  אותנו,  שדורש  מה 

והאמהות- מגיע לך כמה דקות שלך, לעצמך. חשוב לזכור 
הכל  הכל  שלנו-  והעשייה  העומס  כל  דבר,  של  שבסופו 
תשומת  להן  גם  שנעניק  וחשוב  שלנו  הרגליים  על  עומד 
לקחת  אותך  מזמינים  ב'שול'  בריאות.  עליהן  ונשמור  לב 
מחוויית  וליהנות  היום  בסוף  אישיים  רגעים  כמה  לעצמך 
מוזמנת  את  בנוסף,  שול.  מוצרי  סדרת  עם  וטיפוח  טיפול 
הסדרה   .velvet smooth תכשירי  סדרת  עם  להתפנק 
הרגעה,  של  אפקט  לרגל  המעניק  השרייה  ג'ל  כוללת 
בדומה לטפולי ספא. סרום מרוכז- המעניק לחות גבוהה 
אחרי  במיוחד  לשימוש  מומלץ  והוא  הרגל  לכף  ומרוכזת 
תוך  שנספג  ליום  לחות  קרם  החשמלית.  בפצירה  טיפול 
השינה  לפני  למריחה  ללילה  מסכה  וקרם  שניות,  ששים 

אשר מעניק לרגל רכות וגמישות למשך 24 שעות. 

דובוני ויטמינים לילדים 
אלטמן מרחיבה את פעילותה למגזר החרדי 
"יומי"-  מסדרת  נבחרים  מוצרים  ומשיקה 
סדרת תוספי התזונה לילדים בכשרות בד"צ 
מחקר  פרי  היא  הסדרה  החרדית.  העדה 
עבור  במיוחד  שפותחה  ישראליים  ופיתוח 
ילדים במטרה להשלים עבורם את הרכיבים 

התזונתיים החיוניים, בדגש על טעם )פטל או ענבים( וצורת 
נטילה  דובונים(.  )כמו  הילדים  על  ואהובים  ידידותיים  מתן 
יומיומית של תוספי תזונה לילדים עשויה לתת פתרון נוח 
בררנית  הילד  של  היומית  התזונה  בהם  במקרים  וזמין 
לתזונה  בחינוך  החשיבות  הדגשת  עם  יחד  בחסר,  ולוקה 
יומי  נכונה המכילה את כל רכיבי התזונה החיוניים. דובוני 
 B3, ויטמינים   ,C ויטמין   ,B12 ויטמין  ויטמין מכילים:  מולטי 
B5 ו-B5, חומצה פולית, אבץ וביוטין, החשובים לגוף האדם 
בכשרות  'יומי'  מוצרי  בין  תקינים.  ותפקוד  ולהתפתחות 
בד"צ העדה החרדית ניתן להשיג גם את יומי ויטמין C, יומי 

ברזל, יומי מולטי ויטמין פלוס ועוד. לייעוץ מקצועי: *6505

מגיע לך שעתיים חינם 
צריכים  בשבת?  להתארח  נוסעים 
זה  מהיום  שעות?  לכמה  זמין  רכב 
הטבה  מעניקה  ישראכרט  וקל!  פשוט 
לך  "מגיע  תכנית  לחברי  משתלמת 
רכב  בהשכרת  חינם  שעתיים  יותר!!", 
שעה.  לפי  רכב   – קאר"  "סיטי  מחברת 

הערים  ברחבי  קבועות  בתחנות  חונים  קאר,  סיטי  רכבי 
כשהם  ואלעד,  אשדוד  עילית,  מודיעין  ירושלים,  ברק,  בני 
נקיים ומתודלקים. חברי תכנית "מגיע לך יותר", מוזמנים 
שמם,  על  המקודד  חכם  שלט  ולקבל  לשירות  להצטרף 
אשר יקנה להם גישה לרכבי סיטי קאר 24 שעות ביממה 
בשירות עצמי. לפרטים והזמנות: 1599-599-991 הטבות 
תכנית  יותר.  לך  מגיע  לחברי  ממתינות  נוספות  רבות 
הטבות  תכנית  הינה  ישראכרט  מבית  יותר!!  לך  מגיע 
הנחות  אלפי  וכוללת  החרדי,  לציבור  המותאמת  ייחודית 
חייגו: להצטרפות  משתנות.  להטבות  בנוסף   קבועות 

.1-800-22-88-44

BB מייק-אפ
וטבעי,  שקוף  כיסוי  בעלי  חדשני  תכשיר 
 DOUBLE.המעניק מראה זוהר רענן לאורך זמן
 WEAR ALL-DAY GLOW BB MOISTURE SPF
במייק-אפ.  עכשיו   BB של  היתרונות  כל   –30
אסתי לאודר לוקחת את היתרונות הגדלים של 
ועמידות  ליטוש   –  Double Wear המייק-אפ 
 BB אפ  במייק-  אותם  ומשלבת   – זמן  לאורך 

Double Wear All- חדש המעניק זוהר מיידי. הכירי את
Day Glow BB Moisture Makeup SPF 30  החדש. 
העור  את  המטפחת  מזינה,  נוסחה  בעל  מייק-אפ   BB
למשך  ורענן  מואר  מראה  המעניק  וטבעי  שקוף  בכיסוי 
גוונים טבעיים    6 יושק במגוון של  BB מייק-אפ  כל היום. 
גוני  לכל  התאמה  ומבטיחים  הפנים  גוון  את  המשפרים 
העור, המייקאפ המלחלח הזה נבדק על ידי רופאי עיניים 
ורופאי עור והינו נטול בושם ונטול שומן בכדי להתאים לכל 

סוגי העור. תכולה: 30 מ"ל מחיר לצרכן: 250 ₪ 

מימין לשמאל: מנכ"ל מרכנתיל שוקי 
בורשטיין, ראש עיריית נשר אבי בינמו, 
מנהל מרכז העסקים שרון כהן ומנהל 

אזור חיפה והשרון במרכנתיל איתן 
אופיר בעת גזירת הסרט

ר( 
דונ

בי 
קו

ם: 
לו

צי
( 

צרכנות 
 ט' בסיון תשע"ו 15/6/16

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח





 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

מרחיב את השירות לניצולי שואה ובני משפחותיהם

"נקודת זכות" נפתחה באחרונה,
לאור השינויים הרבים החלים בזכויות לניצולי שואה. 

יועץ מומחה למיצוי זכויות ניצולי שואה
עומד לרשותכם    

לבדיקת זכאות וליווי הפנייה
בימי רביעי בין השעות 15:00 - 19:00

רח‘ אחיה השילוני 2, קומה א‘.

השירות ללא תשלום
אך  חובה להזמין פגישה מראש

לתיאום פגישה עם היועץ
ניתן להתקשר לטל 5776554:

בימים ראשון, שני וחמישי בין השעות 9:00 - 13:00
או ביום שלישי בין השעות 9:00 - 13:00.

או ימי רביעי אחה"צ בין השעות  15:00-19:00
טל. 03-6192812

 

מרכז מידע לניצולי שואה

מרכז מידע לניצולי שואה 
רח' אחיה השילוני 2 בני ברק, קומה א'

בימי שלישי בין השעות 9:00-13:00 
טל. 03-6186090 

 
  

 7 23/2/16
34

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

מרכז שקד מזמין אותך התומכת
בבן משפחה מבוגר

לקבוצת תמיכה
בקבוצה תקבלי כלים
תמיכה, חיזוק והכלה

שיוסיפו לך כוחות להמשיך להעניק

קבלת קהל: מרכז שקד - רחוב בעל התניא 34 בני ברק 

ימים ב', ה‘ 15:00-8:30  ימי ג' 18:30-11:30

shakedbb10@gmail.com :מייל

להרשמה: - 03-5092957  ;  03-6186832 
 

  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

"המרכז להורים וילדים בגיל הרך" שע"י התכנית 360 לילדים ונוער 
בעיריית בני-ברק, יזם השנה פרוייקט " בניחותא", המיועד לקהל 

האימהות הרחב, במטרה לתת כלים בנושאי הגיל הרך.

אנו שמחים להודיע על סדרה של סדנאות במפגשים קבוצתיים שתתמקדנה 
בפיתוח היכולת ההורית לצמצום פערים שפתיים והעשרת יכולת הביטוי. 

בזמן  בבית,  השפה  לקידום  להורים  כלים"  "ארגז  הקניית  הסדנה:  מטרת 
ספונטני, יומיומי, ובלמידה יזומה.

קהל יעד: הסדנא מיועדת לאימהות לילדים בעלי התפתחות תקינה, או בעלי 
ההבעה  יכולות  את  לשדרג  שפה,  רכישת  לעודד  המעוניינות  שפתי  איחור 
ולהפוך את תהליכי ההתפתחות והלמידה לנעימים, נגישים, זמינים ומזמינים.

סדנה מרוכזת: 4 מפגשים של שעה וחצי.
במכוני  התפתחותית,  תקשורת  קלינאית   – סלוצקין  מיכל  גב'  בהנחיית: 

התפתחות הילד של קופות החולים 'מכבי'  ו'כללית'.
בני   ,31 בגיל הרך, רחוב הירדן  וילדים  הסדנאות תתקיימנה במרכז להורים 
ברק, בימי ראשון  בבוקר (10:30-9:00), או בימי שלישי  בערב (20:30-22:00).

עלות– 130 ₪ לכל מפגשי הסדנא (התשלום מראש).

טלפון להרשמה ולפרטים נוספים : 03-7707391. 

בברכה,
צוות המרכז

סדנאות והנחיה לאימהות
לעידוד שפה אצל ילדים ופעוטות 

המחלקה הקהילתית
יחידת ההתנדבות

אגף תשתיות ופיתוח
המטה לבטיחות בדרכים

חוויה מיוחדת לילדות 
העולות לכיתה א' ואימהותיהן

עולים 
לכיתה א' 
בדרך הבטוחה

הנכן מוזמנות לאחר הצהרים של חוויה לקראת עליית ביתך לכיתה א' שתתקיים אי"ה
ביום ראשון, כ"ד באב ה'תשע"ו [28.8.16], בשעה 15.45 בדיוק עד שעה 19.30,

באולם הפיס בבית הספר בית-יעקב זכרון-מאיר, רחוב אדמור מגור 29, בני-ברק.

בתוכנית: הדרכות, הפעלות ואירוע שיא

אוכל של אימא – הקשר בין תזונה בריאה והקשבה ע"י תזונאית, מכבי שירותי בריאות בני-ברק.
חיוך מלא שיניים בריאות – הנחיה והסברה ע"י רופאת שיניים  ממחלקת בריאות  העירונית בני-ברק.

חלום הזה"ב אז ועכשיו - שני אירועי שיא, בשירה והפעלה ענקית  עם כל הילדות.

עולים לכיתה א' על בטוח !!!   
עם הגב' שרה זילברברג, המקצועית בהפעלות  שירה ותנועה.

באירוע השיא  עם גב' שרה זילברברג  תהיינה שתי הפעלות  -  נא לשים לב לזמני ההפעלות:
הפעלה ראשונה בשעה 17.30 עד 18.30. | הפעלה שניה   בשעה  18.45  עד 19.30.            

שלוש וחצי שעות יחודיות לך ולילדתך שמתחילה ללמוד בכיתה א'. 
את אמא יקרה מוזמנת להגיע רק עם ילדתך שעולה לכיתה א'. 

לא תותר כניסת עגלות ותינוקות.

חובת רישום מראש אצל : לאה בן-שלום, 054-8460177













6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ט’- י”א סיון תשע”ו  15-17/6/16 

גברים: 054-3342002
נשים: 050-2030007

מעל
20 שנות 

נסיון

הסרת שיער בלייזר
גברים/נשים

*בבני ברק
ללא כאב-באחריות!

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

■ מעקה צבע לבן עם בטן, 
גובה 1.10 מ', אורך 2.05 מ', 

מצב חדיש, מחיר גמיש מאוד! 
הקודם זוכה! 02-5388930, 

054-5565961)11-30(_____________________________________________

■ להשכרה/מכירה, שמלת 
ערב מהממת! מלכותית 

ומיוחדת, מידה 44, חדשה 
_____________________________________________)15-28(ממש, 054-6337121

■ מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי, "גלית 

איטליה" 850 ש"ח בלבד! 
054-8443223)44-44/16(_____________________________________________

 בהזדמנות! למכירה מגפי 
גומי לעובדים במים, מידות: 

41-47, שחור, 25 ש"ח לזוג. 
_____________________________________________)17-30(054-2841250 )ירושלים(

כללי

 חולצות מכופתרות 
 xl לבנות וציבעוניות מידות

ומעלה מהמותגים ראלף 
לורן נאוטיקה, לקוסט וטומי 

_____________________________________________)20-19/17(הילפינגר, 055-9894908

תינוקות

תקשורת

■ שולחן ו- 6  כיסאות, 
חדשים, מיידי, אפשרות 

לכיסאות בלבד. בהזדמנות
                                   052-4227714)23-26(_____________________________________________

ריהוט
■ ארגז מצעים לבן, במצב 
מצויין, גובה 90, 1.18 על 53 
ס"מ+ 2 מגירות, 450 ש"ח. 

0544-919299)23-26(___________________________________________

 שולחן פוקסי לבן מאט 
של מטבח, חדש לחלוטין, 
נקנה לפני חצי שנה, 1.70, 

_____________________________________________)20-28(600 ש"ח, 053-3348860

 למכירה! ספריה/ מזנון 
לסלון יד שניה במצב טוב, 

אורך: 3.2 מ', גובה: 2.4 מ' 
במחיר 1,000 ש"ח.

054-6543810)23-26(_____________________________________________

 "חסדי דוד" - מי שמעוניין 
שיגידו לע"נ עבור מי שצריך 

להגיד קדיש 12 חודשים - ת"ח 
כהן יתפלל 40 יום לרפוא"ש 

_____________________________________________)23-26(וכל דבר, 054-8462226

 תיק ספר תורה גדול עשוי 
עץ, יפהפיה וחדש, 400 ש"ח, 

054-4919299)23-26(_____________________________________________

 מתקן כפול לקורנפלקס, 
43 ס"מ גובה, 31 ס"מ רוחב 
במצב חדש, 50 ש"ח בלבד! 
)2 מיכלים שקופים עם ברז(, 

_____________________________________________)23-30(054-8063853 )ב"ב(

 שמלה שבתית אלגנטית 
לילדה בגיל 8-12, צבע מוקה 

- חום, שיפון, כפלים אקורדיון, 
"מודה" 50 ש"ח בלבד!

054-8063853)23-33(_____________________________________________

 מיטת קומתיים מעוצבת, 
ברזל, כולל סולם ומעקה, 

חדש, 950 ש"ח, ללא הרכבה, 
_____________________________________________)24-27ל(052-7623816

 סלון 3+2 מצב מצוין, גוון 
אפרפר, 500 ש"ח,

052-8883737)24-26(_____________________________________________

 כסא לפסנתר, מתכוונן, 
שחור, תוצרת איטליה, 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, בב"ב, 054-8454536

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון 80*190, 
400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 ספה פינתית נפתחת 
למיטה זוגית )כחולה(, ירושלים 

בנחלאות, 500 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(054-8456281

 6 כיסאות לפינת אוכל 
במצב חדש, טלפון:

_____________________________________________)25-26ח(052-4076070

 שולחן סלוני במצב מצוין, 
צבע חום, 500 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-4160457

 מיטת מעבר, צבע לבן, 
מעץ + מזרון, מצב טוב, 140 

_____________________________________________)25-26ח(ש', 054-8459008/9

 קומודה בשילוב זכוכית + 
שולחן + מראה, ע.מלא, מצב 

מצויין, 400 ש', 
_____________________________________________)25-26ח(054-8459008/9

 מיטת קומותיים, עץ 
מלא, 150 ש', צבע בוק,

_____________________________________________)25-26ח(054-8459008/9

 ארונית/ספריה, עץ מלא, 
חום ונגה + ויטרינה, מצב 

_____________________________________________)25-26ח(מצוין, 350 ש', 054-8459008

 מערכת ישיבה פינתית, 
_____________________________________________)25-26ח(נוחה במיוחד, 054-6004010

 הקודם זוכה, 250 ש"ח, 
ספה וכורסא מבד בבני-ברק, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8447917

 שולחן מחשב מעץ כולל 
מדף למחשב, למדפסת 

ולמקלדת, 130 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(050-6538266

 ארונית אמבטיה 61/40 
מעל הכיור, חדשה ובאריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(140 ש"ח, 03-5700672

 שולחן לסלון + 10 
כסאות, חום כהה, אורך סגור 
240, פתוח 340, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(058-6767136

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, לבן, 250 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-5925647

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, צבע אדום, מצב 
טוב 220 ש"ח, 052-5737813, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק

 למכירה 8 כסאות 
כחדשים עם ציפוי קריסטל, 
_____________________________________________)25-26ל(2,000 ש"ח, 050-6688263

 למכירה ריהוט לחנות 
קוסמטיקה + דלפק, בצבע 

לבן שנהב, עץ מלא, 
_____________________________________________)25-26ל(054-8592424, 050-5288478

 6 כסאות לסלון, מהודרים 
כחדשים, 500 ש"ח,

054-7773591 ,03-6196964)25-26(_____________________________________________

 *שולחן מחשב 200 ש"ח. 
*כסא משרדי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26(054-7773591 )ב"ב(

 ספה נפתחת לכפולה 
איקאה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)25-26(054-7773591 )ב"ב(

 מיטת ילדים, עץ מלא 
במצב מאוד טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8457269

 מיטה מתקפלת מברזל, 
_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח, 054-7863538

 ספות לסלון )בורדו( 1+2 
 ,)1.50X0.80( )1.00X0.80(
_____________________________________________)25-26ח(ב- 400 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)25-26ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)25-26ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 שולחן סלוני במצב 
מצוין, צבע חום, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(בהזדמנות!!! 050-4160457

 ארון ויטרינה לסלון כחדש, 
צבע חום, רוחב 90, גובה 180, 

_____________________________________________)25-26ח(400 ש"ח, 058-6767136

 עגלת cybex במצב טוב, 
צבע אדום/שחור, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8476256

 מיטת תינוק מעץ, מצב 
מצוין, כולל מזרון, ב- 200 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 054-8476256

 עגלת טיולון במצב מצוין, 
ב- 150 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)25-26ח(054-8476256

 מציאה - מיטת תינוק 
מדהימה של "שילב" 500 

ש"ח, בני-ברק, טלפון:
_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 מציאה - סלקל לתינוק 
כולל תושבת, 70 ש"ח, בני-

ברק, טלפון: 
_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 40 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)25-26ח(052-7676856

 אוניברסיטה חדשה 
באריזה לתינוק, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, 052-7676856

 סלקל לתינוק במצב מצוין, 
_____________________________________________)25-26ח(110 ש"ח, 052-7686706

 כסא בטיחות לרכב 1-3 
במצב מצוין, 225 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7686706

 טרמפיסט + כסא עם 
חגורה מתחבר לכל סוגי 

העגלות במצב מעולה, 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7686706

 עגלת תינוקת בצבע 
ורוד, 3 חלקים כולל הכול, 

בירושלים, כחדשה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7640482

 מיטת תינוק מעץ במצב 
טוב מאוד + מזרון איכותי, 
_____________________________________________)25-26ח(170 ש"ח, 054-8596365

 עגלה "מוצי" צבע תכלת, 
מצב מצוין, 400ש',

_____________________________________________)25-26ח(054-8459008/9

 בייביסנס נשימה ותנועה, 
_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח, 054-7863538

 מנשא כחדש בקופסא, 
490 ש"ח, לפרטים: -050

_____________________________________________)25-26ח(4115046

 נוקיה c2 בירושלים, כל 
הקודם זוכה!! ב- 190 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-6430897 להשאיר הודעה

 Vplus סמסונג גלקסי 
חדש באריזה, 2 סימים, 

מפוקח )מוגן(, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7172778

 פלאפון כשר למבוגרים, 
אחריות לשנה, דור 2, 170 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7167777

 טלפון אלחוטי חדש 
באריזה באנגלית/צרפתית/
ספרדית, 120 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(052-7167995

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)25-28(_____________________________________________

 ספר לימוד - אטלס 
)אדום(, 80 ש"ח.

 02-5388930 ,054-9916837
_____________________________________________)25-35()י-ם(

 1 ספר ליקוטי מוהר"ן, 
הוצאה 8, תרצ"ו, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7154392

 כוס קידוש מכסף מהרי"ף 
דושינסקי, 500 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7154392

 בריכה מתנפחת ענקית, 
חדשה 265*175*50 + 

משאבה חשמלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7637380

 30X30 ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות, 2 ירוקות, 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 גליונות "מגדלור" - עיתן 
לילדים, כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

_____________________________________________)25-26ח(60 ש"ח לשנה, 052-7600336

 עציצים גדולים ועמוקים 
בצורת ריבוע )2 יחידות( 30 

ש"ח, לשניהם, 052-7600336 
_____________________________________________)25-26ח(בבני-ברק

 תלת אופן מברזל לילדים, 
פדלים דרושים תיקון, 70 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בבני-ברק, 052-7600336

 שק שינה + מדף קיר 
כפול, 90 ש"ח בירושלים, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8423405

 שק שינה, כיור, לול, 
100 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8423405

 אופני הילוכים 20", 240 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 054-5385013

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4177726

 אופני הילוכים במצב 
חדש )בשימוש פעמים בודדות( 

_____________________________________________)25-26ח(350 ש"ח, 03-6787893

 מ.תפירה brother ללא 
שימוש: זידזק, רקמה ולולאה, 
תמונה במייל, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8102588

 אופניים לילדים במצב 
מצוין - מצב נהדר, 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(כל אחד, 050-9340317

 אופניים לילדים במצב 
מצוין, עד 150 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7126106

 בלון גז קטן, 140 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(גמיש, 050-7757420

 ספרי טלפונים חדשים, 
538 שדכנים/ות, התשע"ב 
- 2012, כל ספר 60 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(פלאפון: 054-8415213

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה, 
צורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח, 052-4813449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמנים, 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(70 ש"ח, 052-4831449

 אורגן קלידים נייח, צבע 
חום, במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-5566488

 מכונת תפירה - מרדיקס 
עם ארון - כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(פלא': 054-6202672

 FOX -זיכוי 169 ש"ח ב 
HOME בקניון רמות, ב- 

_____________________________________________)25-26ח(140, 050-4188223

 פקסמיליה לייזר פנסוניק, 
150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)25-26ח(050-5949995, ירושלים

 מסך מחשב דק, 17 
אניץ' במצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(לפרטים: 054-8491154

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7154392

 מחשב נייד HP במצב 
מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8444550

 3 מסרטות וידאו במצב 
מצוין, 500 ש"ח לכולן,

_____________________________________________)25-26ח(054-8444550

 מכונת כתיבה ישנה יפה 
בארגז, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7154392

 חצאיות, עליוניות, חליפות 
כחדשות, מידה 46, 30 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(כ"א, 050-9742004

 מנעול חזק, מעולה 
לאופניים חשמליים בלתי ניתן 

לפריצה, 140 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(050-5343924

התפנה בית חם 
מקום בב"ב לטיפול

בנשים מבוגרות/סיעודיות
המלצות בשפע 

נסיון רב
  073-7366818
03-6774319

 ספות 2+3 כולל מיטה 
מתקפלת צבע ורדרד/זהוב, 

500 ש"ח כל אחד,
_____________________________________________)26-27ח(052-5320820

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון 80*190, 
400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 מזרון גדול, 250 ש"ח. 
_____________________________________________)26-27ח(ירושלים, 052-7172893

 שולחן סלוני, 100 ש"ח. 
_____________________________________________)26-27ח(ירושלים, 052-7172893

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7633316

 מיטת יחיד מאסיבית מעץ 
מלא, נפתחת לשלוש מיטות 

+ שתי מגירות )לא כוללת 
3 מזרני יחיד אורתופדיים 
איכותיים - עוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(לשלושתם(, 054-4980062

 מיטת מעבר מקסימה 
מפלסטיק של כתר עם מזרן 

אורתופדי של עמינח, חדש 
לחלוטין - 190 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-4980062

 שידה + מראה יפהיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-4783220

 ארון בגדים 5 דלתות, 
מצב חדש! צבע וונגה, 500 

ש"ח, אפשרות להרכבה, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7169089

 ארונית מצעים במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)26-27ח(054-6983461

 הקודם זוכה, 250 ש"ח, 
ספה וכורסא מבד בבני-ברק, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8447917

 ארונית מעץ מלא, 
יפהפיה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 כסאות משרד, 100-200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים צבע אדום, מצב 

טוב, 220 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813, בני-ברק

 מערכת ישיבה פינתית, 
נוחה במיוחד, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-6004010

 80X80 כורסא קטנה 
מרובעת, רק 80 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 שולחן לסופר "ינאי" במצב 
_____________________________________________)26-27ח(טוב, 500 ש"ח, 052-7151200

 ,1X1 שולחן קפס לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)26-27ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 3 יח' ריהוט, מזנון לסלון
174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)26-27ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא, 120X75X40, ב- 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3463482

 כורסא חום כהה, מעולה 
סקאי, מידות 80X60, ב- 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)26-27ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 מיטת היירייזר, יפה 
כחדשה צבע שחור ללא 

מזרונים, 2X90X35 מ', 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 050-4154203

 למסירה מיטת תינוק 
במצב טוב בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8429575

 מיטה מתקפלת מברזל, 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, 054-7863538

 מיטת נוער רחבה מעץ 
מלא, נפתחת ל- 2, 180, 

_____________________________________________)26-27ח(050-4195299

 שלושה מדפים מעולים, 
סנדוויץ אדום, מיועדים למערת 
שמע/רמקולים, 50 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)26-27ח(בבני-ברק, 052-7600336

 כסאות מעץ או מתכת, 
_____________________________________________)26-27ח(20 ש"ח, 054-4273857

 כוננית ספרים גדולה 
וחזקה, אורך 2 מטר, גובה 
1.55 ס"מ אורך, מחיר 220 

ש"ח, צבע חום, 
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813, בני-ברק

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח, 
מצב מצויין, 80 ש"ח, מידה 70 

ס"מ, על 1.30 מטר,
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813, בני-ברק

 כוננית 5 מגירות "כתר" 
100 ש"ח, מצב טוב, -052

_____________________________________________)26-27ח(5737813, בני-ברק

 ספריה עם ציפוי פורמייקה 
לבן במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-3286875

 תורמים ונדיבים לחתנים 
וכלות מוסדות, לרפואה, וכו... 

_____________________________________________)26-27ח(בשקל אחד, 052-7692337

 מציאה! שכמיות יפהפיות 
בצבע שחור, חדשות! במחיר 

עלות, בסך: 85 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4176661

 עגלת תאומים מקלרן 
מעולה רק 200 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8517411

 עגלת שכיבה איזי בייבי, 
יפהפיה, רק 150 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8517411

 מטרנות - לא שלבים, רק 
_____________________________________________)26-27ח(43 ש"ח, 054-8517411

 עגלת תינוק בייבי גולף, 
קלה לתפעול, בולם זעזועים, 

כחול, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-5320820

 עגלת תינוק חדשה 
באריזה בצבע שחור/ורוד, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 03-5786413

 מכירה מיוחדת של 
משאבות חלב ידניות של 

חברת אוונט, הדגם החדיש 
נטורל - קומפקט במחיר 

מיוחד של 230 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4127708

 ברה"ע כסא אוכל לתינוק 
ב- 100 ש"ח, לפרטים,

_____________________________________________)26-27ח(052-7966786

 מציאה - מיטת תינוק 
מדהימה של "שילב" 500 

ש"ח, בני-ברק,  טלפון:
_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק 
מדהימה של "שילב", 400 

ש"ח, בני-ברק, טלפון:
_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 מציאה - סלקל לתינוק 
כולל תושבת 70 ש"ח, בני-

ברק, טלפון: 
_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 עגלת תינוקת בצבע ורוד 
3 חלקים כולל הכל בירושלים 

כחדשה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-7640482

 מיטת תינוק עץ מלא, 
מצב טוב, 300 ש"ח. ירושלים, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7172893

 כיסא תינוק לרכב, 150 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח. ירושלים, 052-7172893

 עגלת תינוק, 3 גלגלים 
)אויר( כחול/ירוק במצב טוב, 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח, 052-7151200

 בייביסנס נשימה ותנועה, 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, 054-7863538

 עגלת אנגליזה, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 עגלת תינוק, יפהפיה 
יס ממבא, 250 ש"ח, -054

_____________________________________________)26-27ח(4273857

 כסא תינוק לרכב, 90 
ש"ח, מצב טוב, 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813, בני-ברק

 מציאה - עגלת תינוק 
חדשה! כחול/תכלת, בסך 
_____________________________________________)26-27ח(450 ש"ח, 050-4176661

 עגלת תאומים 
EASY BABY )איזי בייבי(, 

_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, 050-6651365

 סימילאק 400 גרם, חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)26-27ח(050-4135002

 סימילאק 400 גרם, חלב 
נוכרים, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4135002

 עגלת תינוק חדשה! 
כחול/תכלת, בסך: 450 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4176661

 מזרון תינוק איכותי, מצב 
מצוין, 80 ש"ח, מידה 70 ס"מ 
על 1.30 מטר, 052-5737813, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק

 כסא תינוק לרכב, 90 ש"ח 
מצב טוב, 052-5737813, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7167995

 פל' G3 סמסונג במצב 
מצוין, ב- 200 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)26-27ח(052-7106672

E1200  ב- 100 ש"ח, 
נוקיה 105 - ב- 100 ש"ח, 

בין - 22:00-23:00, ב"ב, פל': 
_____________________________________________)26-27ח(052-7106672

 סירה של 3.5 מ' 
מפיברגלס, 052-2530036, 

_____________________________________________)26-27ח(אלי

 ערכת תפילה מלאה, 
יפהפיה, הכוללת טלית, כיפה 

וסידור ונרתיקים מהודרים 
לטלית ותפילין, חדש לגמרי - 
התקבל במתנה ולא התבצע 
שימוש, ברמת-גן גבול ב"ב, 

390 ש"ח, מיטל, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4980062

 מדפסת משולבת קנון 
כחדשה, 120 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8429575

 תוכונים + כלוב + וכל 
התוספות כחדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 052-7151200

 כיסוי מגן שהוא מטען 
אלחוטי חזק במיוחד לסמסונג 
גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 

_____________________________________________)26-27ח(149 ש"ח, 054-4783220

 אופנים BMX לילד, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 זרקור, 50 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קורקינט לילד, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שטיח צמר 170X200, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח, 054-4273857

 שטיח צמר,
2X3, 054-4273857)26-27ח(_____________________________________________

 אופניים לנער, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(הילוכים, 054-4273857

 סיר לחץ 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 גיטרה 200 ש"ח כחדשה, 
_____________________________________________)26-27ח(אקוסטית, 054-4273857

 כלי בית, סירים, מחבתות, 
_____________________________________________)26-27ח(מ- 10 ש"ח, 054-4273857

 תופים טמה,מצב טוב, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, טל': 0527605491

 מדפסת HP במצב מצוין 
+ פקס, 200 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-4190020

 פאקט סיגריות ב- 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד, 052-7142640

 פאקט סיגריות "כאמל" - 
הסוג הטוב, אירופאי, ב- 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7142640

 אקווריום פנורמי, רוחב 1 
מ', גובה 0.5, 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8412903, 03-9074725

 כלוב לציפורים, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8412903, 03-9074725

 ציפור קנר "באוסתר" 
360 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)26-27ח(03-9074725

 נגן סאנדיסק ספורט 8 
ג'יגה, מצב חדש, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7630878

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה בהזדמנות!!! 470 
ש"ח, מסך דק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(053-3346080

 בבני-ברק, תיק סמינר לפי 
תקנות, במצב מצוין, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 מקרן איכותי עם כל 
החיבורים רזולוציה 640*480, 

חדש, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7637380

 ג'י.פי.אס חדש בעברית 
IGO PRIMO עם מפות 

מעודכנות, 250 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-7637380

 מערכת לרכב פיוניר + 
שלט, 350 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)26-27ח(052-8953008

 1 קילו מטבעות, ב- 40 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7154392

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(לפרטים: 054-8453370

 מכשיר חשמלי לאדים 
קרים כחדש, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(פלאפון: 050-9089110

 כלי גדול לאחסון 
קרונפלקס + ברז שיוצא, 

הקורנפלקס, 80 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
6 פלוס, חדש באריזה, 20 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 שני מכשירי פקס שראפ 
טעונין תיקון, 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)26-27ח(03-61998060, בערב

 גליל קופי לצילום באריזה 
 ,FO-600-650 ,לפקס שראפ

ב- 30 ש"ח. 03-6199806, 
_____________________________________________)26-27ח(בערב

 כלוב + צדיו לאוגרים, 
בבני-ברק, 60 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7154392

 קשתות לגג רכב, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות לאופנוע, 50-100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 טלית חדשה גודל 80, 
תימני, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 סידורים נוסח "בלצי" 
חדשים, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 סט תאג תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מסחטה מקצועית ידנית, 
150 ש"ח, לקיוסק,

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שעון "חגז" שעון לגז 
ליום-טוב )משומש(, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 מגילת אסתר ישנה, כתב 
ספרי )טעונה תיקון( - 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-7938941

 בולים לשימוש, 2 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7154392

 מסך דק של מחשב, 19 
אינטש' כחדש, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8426082

 מצלמה canon דיגיטלי, 
חדשה, דגם A490, ב- 380 

ש"ח, 10 מגה פיקסל, 3.3 זום 
_____________________________________________)26-27ח(אופטי, 054-5705546

 מציאה! ספר ללימוד 
גיטרה עצמי + דיסק, ב- 35 

ש"ח )בחנות 70 ש"ח(,
_____________________________________________)26-27ח(054-8466705

 כובע לנשים בצבע שחור 
עם שוליים רחבים, אלגנטי, 70 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 054-6565388

 ספרי תורה הוצאת "יבנה" 
עם פרוש של "הרטום" מצב 

מעולה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813, בני-ברק

 מזוודה, מצב טוב, 90 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח. 052-5737813, בני-ברק

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
צורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 052-4813449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)26-27ח(70 ש"ח, 052-4831449

 אורגן קלידים נייח בצבע 
חום, במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-5566488

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קטס + 

קומפקדיסק + רמקולים, 350 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3463482

 טלפון חוגה - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(050-6651365

 מחשב HP בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-2421622

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, 052-2421622

 נגן דוקו חדש, 8 ג'יגה 
עם אחריות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8495983

 ברה"ע למכירה, מ.דשא 
איטלקית W1300 ב- 190 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-4177726

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3463482

 מגבהת כחדשה ממש, 
רק 100 ש"ח. משהד, 

03-6186098, בשעות: -22:00
_____________________________________________)26-27ח(23:00

 מנעולים אופניים 
חשמליות חזקות ממש, 150 

ש"ח, משה: 03-6186098, 
_____________________________________________)26-27ח(בשעות: 22:00-23:00

 מכשיר פופקורן ביתי, 50 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 ילקוט לבנות 
EXPLORE, ניתן לחלוקה 

ל- 2, מהמם, מצב מצוין, 
052-7600336 בב"ב, 70 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(במקום 150 ש"ח, 

 חצובה למסרטה, מצויינת 
ויציבה, 1.15 מטר, 70 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בב"ב, 052-7600336

 סט הבדלה 4 חלקים 
מוכסף וגדול, חדש לגמרי, 

100 ש"ח במקום 160 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336 בב"ב

 שקעים ומתגים צבע לבן, 
_____________________________________________)26-27ח(5 ש"ח ליחידה, 02-6522251

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)26-27ח(052-3805386

 3 מעילים לילדות, חדשים 
ואיכותיים, מידות 8-12, 75 
ש"ח כ"א, 052-3805386, 

_____________________________________________)26-27ח(02-6522251

 שני בלוני גז ריקים 
גדולים, כל אחד 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-9033098

 דלת עץ חדשה + משקוף 
צבע חום כהה, רוחב 0.75מ' 

בבני-ברק, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 קופסא קשיחה לפאה 
)ראש נמוך(, 35 ש"ח, בבני-

_____________________________________________)26-27ח(ברק, 052-7600336

 גגון, מתאים לכניסה 
לבית/לחנות 1.65X0.85, ב- 

300 ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 4 משחקים )2 דומינו + 2 
בקופסא(, 30 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 משחק "מליונר המצוות" 
של פלדהיים, 50 ש"ח, בבני-

_____________________________________________)26-27ח(ברק, 052-7600336

 אופני כור של ספין 8 
מצבים, רק 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7640482

 סט "והגדת" על המועדים 
כחדש ממש! 170 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)26-27ח(052-7115498

 אופניים BMX מס' 20, 
150 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 מבחר קלטות שירים 
חסידיים, 8 ש"ח ליחידה, בבני-

_____________________________________________)26-27ח(ברק, 052-7600336

 כל החלקים לאופניים 
חשמליות עד 500 ש"ח , פל': 

_____________________________________________)26-27ח(052-5127504

 אופני הרים לנערים "20 
במצב מצוין - 280 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-9340317

 ילקוט "מוסרי" לבנים 
בצבעים כחול/אפור במצב 
מעולה, 30 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 תכולת בית למכירה 
מוצרי חשמל ועוד, עד 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7151060

 פח זבל לבנין, חדש חדש! 
_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח, 052-7151060

 סט "והגדת" על המועדים 
כחדש ממש! 170 ש"ח, פל', 

_____________________________________________)25-26ח(052-7115498

 שעון "חגז" שעון לגז ליום 
טוב )משומש(, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 מגילת אסתר ישנה, כתב 
ספרדי )טעונה תיקון(, 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 054-7938941



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה  ט’- י”א סיון תשע”ו  15-17/6/16 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)22-47(_____________________________________________

■ לעמותת סיעוד 
"בבית" סניף בני ברק 
דרושים/ות מטפלים/

ות לעבודה עם קשישים 
_____________________________________________)02-28(בבתיהם. 03-5783159

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

ההכנסה של הבית - תתקשרי! 
מכירות מהבית, רווחי ביותר! 
052-7661565 ,052-7654587)4-49(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-2/17(_____________________________________________

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

סוכני/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + עמלות
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח למייל:

yair@kav-itonut.co.il 
או לפקס - 077-2204728

דרושים/ות

 עוזרת בית נקיה וזריזה, 
המלצות רבות, תושבת ב"ב, 

ותיקה בנקיון אצל אנשים 
_____________________________________________)20-31(חשובים, 053-3348860

 לחברה פרטית 
המובילה בתחום הגביה 

דרושים/ות פקידי/ות בק 
אופיס בעלי/ות שליטה 
מלאה באקסל ותודעת 
שרות גבוהה, העבודה 
במשרה מלאה בימים 

א-ה, בין השעות: -08:00
17:00, תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות 

קידום וניוד, קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל: 

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)22-29(משרה 2086 *ללא ניסיון

 לחנות אופטיקה, דרושים 
אופטומטריסטים/אנשי 

מכירות עם נסיון, תנאים 
מצויינים למתאימים. 

050-4142713)23-26(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל 
ברמת גן דרושים/ות 

נציגי/ות שירות לקוחות 
למחלקת גבייה, דרוש 

ידע בסיסי במחשב 
והכרות עם עולם הגבייה, 

העבודה במשרה מלאה 
בימים א-ה בין השעות: 

09:00-18:00. ישנה 
אפשרות למשרת אם 
ימים א-ה בין השעות 
08:00-15:00, תנאים 

מעולים למתאימים! 
אפשרויות קידום וניוד, 

קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל:

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)22-29(משרה 1986

 דרושות טלפניות 
למשמרת בוקר למוקד 
טלמרקטינג של מוסד 

ידוע המוקד נמצא באזור 
מגדל המים בבני ברק. 
עדיפות לבעלות נסיון. 

תנאים טובים למתאימות 
_____________________________________________)24-27(לפרטים 050-4343474 

■ דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 
לשעות הערב באזור ב"ב 

בתנאים טובים, 
___________________________________________03-5494080           )22-26ל(

 דרושה מטפלת 
בעלת נסיון למעון באזור 

)אפשרות להסעה( תנאים 
טובים למתאימה! 

,052-4825215
050-5723896)23-26(_____________________________________________

 לאינסטלעזר/קמפי, 
לעבודה בירושלים, דרוש 

אינסטלטור למגזר החרדי, 
052-2217626, להתקשר 

19:00-22:00)23-26(_____________________________________________

 איש מכירות תותח? 
בא לקבל 65 שקל לשעה, 
באווירת הייטק עם חרדים 

וצעירים, חברת הייטק גדולה 
מגדילה את מחלקת המכירות 
ומחפשת אנשים בדיוק כמוך! 

*אווירה מדהימה. *תנאים 
מעולים. *שכר גבוה מאוד. 

*אפשריות קידום. קו"ח ניתן 
לשלוח למייל:

job@kidumplus.co.il
_____________________________________________)23-26(טלפון: 072-3902280

 לחברת הובלות במרכז 
דרושים נהגים עם רשיון עד 12 

טון, תנאים טובים! 
_____________________________________________)23-30(052-6628690 ישראל

 לחנות פלאפונים 
בבני-ברק, דרוש איש מכירות 

_____________________________________________)23-26(תותח, 054-7320965

 לגן פרטי דתי בת"א: 
מסורה ואחראית, ראש גדול 

למלאה וחלקית, תנאים 
_____________________________________________)23-26(מעולים! 050-4173066

 למעון חב"ד ברעננה: 
*גננת *מטפלת לבוקר לצהרון 

*לגן חב"ד מלמד,
054-9245770 ,050-8840680)23-30(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת: 
*מטפלת לתינוקיה למלאה, 
מיידי *סייעת לגילאי שנתיים, 

מלאה ומיידי *גננת מנוסה 
לגילאי 2-3 לשה"ל הבאה, 

052-7642542)24-27(_____________________________________________

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)23-26(_____________________________________________

 לרהיטי ילדים בפתח-
תקוה: מוכרת למלאה 

וחלקית, ידע במכירות, תוכנות 
מחשב ועיצוב, עדיפות לנסיון, 

תנאים טובים למתאימות! 
054-4532174)24-27(_____________________________________________

 לגן פרטי בפתח-תקווה, 
הדר גנים, דרושה סייעת 

למילוי מקום לשנה ומשרה 
מלאה לשנה הבאה, אפשרות 

לגמישות בשעות.
_____________________________________________)24-27(050-3904445, אתי

 דרושה מבשלת למעון 
בבני-ברק, לפרטים בערב 

_____________________________________________)25-26(בלבד: 054-8493435

 למעון בקרית-הרצוג, 
בב"ב, דרושה גננת/מטפלת 

עם נסיון, למשרה מלאה, 
_____________________________________________)24-27(תנאים טובים! 054-6300325

 לחברה מובילה בתל-
אביב, דרושים/ות למוקד 

החרדי נציגי מכירות, 
שכר גבוה!!!

073-2271471)21-32(_____________________________________________

 דרושה מנקה לבנק 
בר' טרפון בבני-ברק, 6 

ימים בשבוע כולל פיצול, 
050-5305916)25-26(_____________________________________________

 לבית אבות בב"ב דרושים: 
*עו"ס עם נסיון *עוזר טבח, 

053-7410695)25-28(_____________________________________________

 לגן פרטי גילאי 1-3 בפ"ת, 
דרושה סייעת/גננת, העשרה 

ותנאים מובטחים!
_____________________________________________)25-28(052-3600817 נורית

 למכון אורטופדי בר"ג, 
דרושה פקידה נמרצת ויעילה, 
_____________________________________________)25-26ל(קו"ח לפקס: 1533-6726426

 למוקד מכירות ארצי, 
שיחות נכנסות לסניף רמת-גן/
בני-ברק, נציגות בעלות כושר 
שכנוע + נסיון במכירות, 30 

ש"ח לשעה + בונוסים 
9.00-15:00 עבודה 

ממוחשבת, אפשרויות קידום 
מיידיות, 054-9198687 

_____________________________________________)25-26(להתקשר בין 9.30-14.00

 דרושה מטפלת לילדות 
קטנות, 3-5 פעמים בשבוע
16:00-20:00, פתח-תקווה

_____________________________________________)24-27(050-5276265 שני 

 דרושים עובדים לנקיון 
למשרדים סגורים בב"ב, 

_____________________________________________)25-26ל(בשעות הערב, 054-9383030

 למעון בב"ב, דרושה 
טבחית למשרה מלאה, מיידי 

וכן לשנה הבאה, מעון חדש!!! 
תנאים מצויינים!!! 

054-5841018)25-28(_____________________________________________

 ליוע"מ בפ"ת, מנהח"ש, 
סוג 3, נסיון במכפל, 

חשבשבת, וורד, קו"ח ל-
ML1264@smile.net.il)25-28ל(_____________________________________________

 לפנמיית בנות חרדית 
בב"ב, דרושה עובדת נקיון 

לשעות הבוקר, צנועה וירא"ש, 
03-6749811 ניתן להשאיר 

_____________________________________________)25-26(הודעה בתא קולי

 דרוש/ה נהג/ת 
לאוטובוס/מיניבוס, 

מגוש דן, תנאים טובים 
למתאימים. שי,
050-8444001)25-32(_____________________________________________

 לחברת הייטק 
בבני ברק, דרושים/ות 
אנשי מכירות לביצוע 

שיחות יוצאות. עמלות 
מהגבוהות בשוק!

תנאים מעולים. מלאה 
/ חלקית. קו"ח ל: 

anaellenoam@gmail.
com)25-26ל(_____________________________________________

 מטפלת למעון בבני-ברק, 
תנאים טובים למתאימה, 

לפרטים בערב בלבד:
054-8493435)25-26(_____________________________________________

 לגן במרכז פ"ת, מטפלת 
מובילה לתינוקיה, עבודה 
מיידית, במשרה מלאה, 

_____________________________________________)25-28ל(052-6551612

 למסעדת לחם בשר 
דרושים טבחים/מלצרים, 

תנאים מעולים למתאימים, 
053-3800708)25-26(_____________________________________________

 עובדים לחנות ירקות 
בבני-ברק, עדיפות עם רשיון 

נהיגה ב', לפרטים:
050-6565546)25-28(_____________________________________________

 לישיבה חסידית בב"ב, 
דרוש טבח עם נסיון למ"מ 

עם אפשרות לקביעות, קו"ח 
והמלצות: 

Ysrael101@hotmail.com)25-26(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)25-28(_____________________________________________

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

דרושים

 לאופנת נשים בב"ב, 
דרושה מוכרת נמרצת ומנוסה 

הופעה ייצוגית, למשמרות, 
קו"ח: 03-6162055/

055555118@017.net.il)25-26(_____________________________________________

 בפ"ת, עזרה בנקיון 
ובישול, 3 פעמים בשבוע, בין 

16:00-20:00, נסיון והמלצות, 
_____________________________________________)25-28ל(050-5957951

 לימוד כתיבת סתם 
בב"ב ללא תשלום, כספי 

052-7623142 -)26-28(_____________________________________________

 עובד אחראי לחנות עם 
רקע טכני, פקס: 

072-2640626 )לאחר משלוח 
_____________________________________________)26-29(להתקשר, 072-2640627(

 מטפלת מובילה לגן 
בת"א קרוב לר"ג, גילאי 2, 

5 ימים, שעות 8:00-16:30, 
לשנה הבאה, 03-6359440, 

_____________________________________________)26-29ל(052-4614646

 לארגון במרכז דרוש/ה 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
א-ה, 9:00-12:30, 3,000 

ש"ח! *למנהל מוסד תורני 
באיזור בני-ברק, דרוש עוזר 

אישי ומזכיר, תנאים מצויינים! 
*לשנה"ל תשע"ז, דרושים 

מחנכים ומורים, מורות, 
מחנכות, גננות, סייעות, 

רכזים/ות חינוכיים. קריירה, 
072-22-222-62)26-26(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל. *מטפלות/גננות 
לחלקית/מלאה, *עובדות 

לצהרון, תנאים נוחים 
למטפלות בתינוקיה,

050-7884864)26-29(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות בבני-ברק, 60 

_____________________________________________)26-27(ש"ח לשעה, 054-3607420

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה, אפ' לרווחים 
גדולים! 052-3251213, 

_____________________________________________)26-26(ישראל. 050-5886828, אהובה

 למעון בכפר גנים ג', 
סייעת מנוסה ואחראית, 
לעבודה עם צוות חינוכי, 

_____________________________________________)26-27(טלפון: 052-2759760

 לדפוס דיגיטלי, דרוש עובד 
מנוסה בעבודה על גליוטינה, 
התחלה מיידית, קו"ח לפקס: 

03-6165187)26-29(_____________________________________________

 לחברה פיננסית בפ"ת, 
דרושות פקידות תפעול, קו"ח 

_____________________________________________)26-29ל(לפקס: 03-5605684

 תופרות זריזות למפעל 
כיפות, מיידי, ידע במכונה 
תעשייתית, להתקשר בין 

9:00-13:00, לטל':
03-5781152)26-27(_____________________________________________

 טלפניות לטלמרקטינג 
בב"ב לאחה"צ, אפשרות 
להתקדם, לא חובה נסיון, 
סביבת עבודה ממוחשבת, 

052-7101521)26-26(_____________________________________________

 לשווארמה באזור 
ירושלים, דרוש עובד נמרץ 
ואמין, בעל תודעת שירות 

_____________________________________________)26-33ל(גבוה, 052-5399290

 למעון בפתח-תקוה 
מטפלת - גננת, תנאים טובים, 

להתקשר בבוקר: 
054-8408829)26-27(_____________________________________________

 לאופנת נשים, 
מוכרת חרוצה ומנוסה, 
למשמרות בוקר/ערב, 
_____________________________________________)26-27ל(בב"ב, 054-4347954

 "ביחד" - הדרכה 
לשדכנות, עבודה מיידית 

מהבית, מחשב חובה,
072-2391111)26-26(_____________________________________________

 למעון בת"א )20 ד' מב"ב( 
*גננת מוסמכת לשנה הבאה 

לגילאי 2-3 *מטפלת לתינוקיה 
למ.מלאה, תנאים טובים! 

_____________________________________________)26-29(052-8750036, אסתר

4,000
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זה הזמן למצוא עבודה!

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/ות מכירותדרושים/ות 

058-5658552
ב"ב: ימית

שכר גבוה למתאימים

yamitshr@gmail.com35&
לשעה +
בונוסים!

052-7164855

למוקד תפילות
מצליח בראשל"צ

בעלי יכולת הסברה וכושר 
ביטוי לשיחת יוצות

תנאי שכר הכי טובים שיש

ידע בסיסי במחשה חובה
בוקר 14:00 - 9:00
ערב 20:00 - 15:00

דרושים נציגים

לזק"א ישראל
דרושות 

עובדות נמרצות
בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה +

בונוסים
שעות עבודה:

9:00-14:00 או 
17:30-21:30

העבודה בבני ברק
03-6164444
סביבת עבודה נעימה ומיוחדת

לסוכנות ביטוח 
בב"ב  דרוש 
מנהל תיקי 

לקוחות

053-8222835

שכר ממוצע
 10,000 & לחודש
לתפקיד עם 

שליחות
התמחות ע"ח החברה

דרוש
נהג

אוטובוס/א.צ.ז

באזור גוש דן

052-5828130

נהג ציבורי זעיר 
למשרה מלאה / 

חלקית

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)25-28(מבוגרת, טל': 050-5952474

ביקוש 
עבודה

 נאמן, מסור ובעל 
המלצות, מעוניין לעבוד בכל 

עבודת נקיון, יסודי מאוד, 
052-6971770)16-31(_____________________________________________

 אדם נאמן, מסור ובעל 
המלצות, מעוניין לעבוד עם 
קשישים, יחס חם, סבלנות 

_____________________________________________)16-31(רבה, 052-6971770

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-17/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-17/17(או מבוגרים. 054-8442722

 אישה חרדית ומסורה 
מעוניינת בעבודה עם 

קשישים/נקיון או כל עבודה 
אחרת, המלצות ונסיון,

054-9929552)21-32(_____________________________________________

 אישה חרדית מעוניינת 
לעבוד במשק בית, חרדית 

וצנועה, המלצות רבות, 
אפשרית גם בישול,

053-3348860)24-32(_____________________________________________

 אישה מנוסה ואחראית 
בעלת נסיון, מעוניינת בטיפול 

במבוגרת בירושלים,
_____________________________________________)25-26ח(054-8424924

 מעוניין לעבוד בירושלים, 
אפשר גם לזמן קצר,

_____________________________________________)25-26ח(054-8528583

 חרדי נשוי, אחראי ורציני 
עם רשיון משא 12 טון + 

מלגזה, מעוניין בעבודה באופן 
מיידי, עדיפות באזור י-ם:

_____________________________________________)25-26ח(052-7197544

 נערה חרדית מירושלים, 
מחפשת עבודה בשעות 

_____________________________________________)26-27ח(אחה"צ, טל': 054-8524451

 התפנה מגייס כספים, 
תרומות, קרנות, מלגות, 

תקציבי ממשלה, עזבונות, 12 
_____________________________________________)26-27ח(שנות נסיון, 052-7633316

 אישה זריזה מעוניינת 
לעבדו בנקיון משק בית. רחל, 

_____________________________________________)26-27ח(053-3371782

 מעוניין לעבוד בירושלים, 
אפשר גם לזמן קצר,

_____________________________________________)26-27ח(054-8528583

 מחפשת עבודה בתחום 
איפור/שעווה/תספורות/
תסרוקות לקג'ל במרכז,

_____________________________________________)26-27ח(054-53356107

 חרדית, מנוסה בשמירת 
חולים בשעות הלילה בבית 

חולים - מאושפזים,
_____________________________________________)26-27ח(054-8408781

 מעוניין במגורים או לינה 
תמורת עזרה כללית בבית, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7396092

 לרשת גנים וצהרוניות 
בפ"ת *גננת לצהרון ללימוד 

אנגלית וסייעת לשה"ל הבאה 
*גננת כללית *מדריכות 

לקייטנות. 050-7877853 
_____________________________________________)26-27(03-9160700 )בוקר/ערב(

 לאל גאצ'ו רמת גן, 
דרושים מלצרים/ מלצריות + 

ניסיון, תנאים טובים 
052-2745177)26-29(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושה מטפלת/ 

גננת, למשרה מלאה/ 
חלקית, תנאים טובים 

למתאימות! 
_____________________________________________)26-29(050-7250631 ניקול

 לגן מעון בגבעת 
שמואל )במרכז(, גננת 

סייעת יצירתית עם ראש 
פתוח, למשרה מלאה, 

_____________________________________________)26-27(גמיש. 052-3651355

 למעון חרדי בפ"ת 
דרושה מטפלת לתינוקיה, 

למשרה מלאה, תנאים טובים 
_____________________________________________)26-27(למתאימה! 052-7642542

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מפעילה לחוגים לאחה"צ: 

ג'מבורי, חיות ועוד, 60 ש"ח 
לחצי שעה להפעלה! 

052- 7642542)26-27(_____________________________________________

למעון באזור
דרושה 
מטפלת/גננת

תנאים טובים מאוד!
(אפשרות להסעה)
חדוה 052-4825215
שרית 050-5723896

 בבני ברק, דרוש נהג 
אוטובוס לתלמוד תורה, 

שכר גבוה ותנאים טובים 
למתאים. 

_____________________________________________)26-29(054-8474605 רפאל

 לרשת מעונות דרושות 
מטפלות למשרה מלאה/ 

חלקית )ק. הרצוג( 
054- 4499177)26-29(_____________________________________________

שמואֹל בגבעת

ִדרושות
וגן ֹלמעון

מצוינים תנאים

052-3809460
054-3226641

נסיון + 3 ֹלגֹלאי גננות
ארוך ֹליום במעון סייעות

תֱקווה בפתח

ִדרושות
ומשפחתי ֱקסום פרטי ֹלגן

החינוך משרִד ֹלגני גננות
מֹלאה במשרה וסייעות

התפֱקיִד: ִדרישות
אחריות מסירות, אמינות,

חיים שמחת והמון גִדוֹל” “ראש

052-7272449 ֹלפרטים
נוספים:

בפֱקס: 03-9342141או

 דרוש עוזר למתקין מזגנים 
+ רשיון מעל גיל 24,

_____________________________________________)24-27ל(052-7110145

 לגן דתי בפ"ת, דרושה 
סייעת חרוצה וחייכנית,

_____________________________________________)24-27ל(052-8530061, 052-8226582

 ל"פרגולנד" בנשר דרוש 
מחסנאי: *נסיון קודם חובה. 

*בריאות תקינה, פקס:
153-772011165)24-27(_____________________________________________

 עובד למשמרות, לתחנת 
רכבת ארלוזורוב, עבודה 

בתחום האביזרים לסלולרי. 
_____________________________________________)24-27ל(050-6751751, בני

 סייעת למשפחתון 
בגבעת-שמואל, מגיל 17 + 

נסיון עם ילדים, בשעות הבוקר, 
052-6795103)24-27(_____________________________________________

 דרושה מבשלת למעון 
בבני-ברק, לפרטים בערב 

_____________________________________________)25-26(בלבד: 054-8493435

 לישיבה בת"א, עובד נקיון 
רציני ואחראי תנאים טובים  

050-4145684)25-26(_____________________________________________

 פנסיונר!!! הזכויות 
שלך שוות הרבה כסף! 
התקשר לממש אותם! 

054-8420571)22-39(_____________________________________________

 עומד לצאת לפנסיה? 
חושב לעזוב עבודה? קבל 

ייעוץ פרישה ותרוויח! 
054-8420571)22-39(_____________________________________________

 משלם הרבה כסף 
לביטוחים??? ניתוח תיק 

ביטוחים מקצועי יקטין לך 
_____________________________________________)22-39(עלויות! 054-8420571

 התקשר לחסוך דמי 
ניהול מקרן הפנסיה 
_____________________________________________)22-39(שלך! 054-8420571



ספלנדיד שוקולד משובח 

מוצקי קקאו

אם אתה לא 'מבין'
זה לא בשבילך
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