
Strawberry Kiwi
ריח: תות קיווי
עוצמה: •••• 

Berry Patch
ריח: חמוציות

עוצמה: •• 

Ice Blue
ריח: משב קריר
עוצמה: ••••• 

Berry Patch
ריח: חמוציות

עוצמה: •• 

Ice Blue
ריח: משב קריר
עוצמה: ••••• 

Lemon Green Tea
ריח: לימון תה ירוק

עוצמה: ••••• 

Mulberry Fig
ריח: תאנה

עוצמה: •••• 

Vanilla Pride
ריח: ווניל

עוצמה: ••• 

Mulberry Fig
ריח: תאנה

עוצמה: •••• 

Vanilla Pride
ריח: ווניל

עוצמה: ••• 

Victory Lane
ריח: נצחון

עוצמה: ••••• 

Bubble Berry
ריח: מסטיק

עוצמה: •••• 

Sun-Washed Cotton
ריח: נקיון

עוצמה: •• 

Bubble Berry
ריח: מסטיק

עוצמה: •••• 

Sun-Washed Cotton
ריח: נקיון

עוצמה: •• 

Victory Lane
ריח: נצחון

עוצמה: ••••• 

Bubble Berry
ריח: מסטיק

עוצמה: •••• 

Sun-Washed Cotton
ריח: נקיון

עוצמה: •• 

Bubble Berry
ריח: מסטיק

עוצמה: •••• 

Sun-Washed Cotton
ריח: נקיון

עוצמה: •• 

Banana Nut
ריח: בננה

עוצמה: ••• 

Cedar
ריח: עץ אלון

עוצמה: •••• 

Blue Berry
ריח: אוכמניות
עוצמה: ••••• 

Cedar
ריח: עץ אלון

עוצמה: •••• 

Blue Berry
ריח: אוכמניות
עוצמה: ••••• 

Victory Lane
ריח: נצחון

עוצמה: ••••• 

Bubble Berry
ריח: מסטיק

עוצמה: •••• 

Sun-Washed Cotton
ריח: נקיון

עוצמה: •• 

Bubble Berry
ריח: מסטיק

עוצמה: •••• 

Sun-Washed Cotton
ריח: נקיון

עוצמה: •• 

Banana Nut
ריח: בננה

עוצמה: ••• 

Cedar
ריח: עץ אלון

עוצמה: •••• 

Blue Berry
ריח: אוכמניות
עוצמה: ••••• 

Cedar
ריח: עץ אלון

עוצמה: •••• 

Blue Berry
ריח: אוכמניות
עוצמה: ••••• 

במקרה הכי גרוע תצטרך לבחור

עץ ריח חדש

הטכנולוגיה המתקדמת של מערכת AWACS מתריעה מפני סכנות שונות בכביש, 
כגון: סטייה מנתיב, שמירת מרחק והתרעה על התנגשות ברכב שנוסע לפנים. 

המערכת שומרת על ערנות הנהג ומעניקה לו שליטה ובטחון בזמן הנהיגה.

 ,AWACS רוכשים רכב עם מערכת 
ומקבלים רכב חדש במקרה של תאונה!



Black Bear
חיה: דוב שחור

צבע: שחור 

Doberman
חיה: כלב דוברמן

צבע: חום כהה

Boxer
חיה: כלב בוקסר

צבע: חום-לבן 

Bloodhound
חיה: כלב ציד

צבע: חום-שחור

Boston Terrier
חיה: כלב בוסטון טרייר

צבע: שחור-לבן

Boston Terrier
חיה: כלב בוסטון טרייר

צבע: שחור-לבן

Golden Retriever
חיה: כלב גולדן רטריבר

צבע: קרם 

Doberman
חיה: כלב דוברמן

צבע: חום כהה

Boxer
חיה: כלב בוקסר

צבע: חום-לבן 

Bloodhound
חיה: כלב ציד

צבע: חום-שחור

Boston Terrier
חיה: כלב בוסטון טרייר

צבע: שחור-לבן

Golden Retriever
חיה: כלב גולדן רטריבר

צבע: קרם 

Black Bear
חיה: דוב שחור

צבע: שחור 

Mountain Goat
חיה: עז הרים

צבע: לבן 

Sheltie
חיה: כלב קולי

צבע: חום-לבן 

Pig
חיה: חזיר
צבע: ורוד

Gorilla
חיה: גורילה
צבע: שחור

Black Bear
חיה: דוב שחור

צבע: שחור 

Mountain Goat
חיה: עז הרים

צבע: לבן 

Sheltie
חיה: כלב קולי

צבע: חום-לבן 

Pig
חיה: חזיר
צבע: ורוד

Gorilla
חיה: גורילה
צבע: שחור

Moose
חיה: מוס

צבע: חום כהה

Elk
חיה: דישון
צבע: דבש

Horse
חיה: סוס

צבע: חום 

Cow
חיה: פרה

צבע: שחור-לבן

Deer
חיה: איל צפוני

צבע: קרם

Moose
חיה: מוס

צבע: חום כהה

Elk
חיה: דישון
צבע: דבש

Horse
חיה: סוס

צבע: חום 

Cow
חיה: פרה

צבע: שחור-לבן

Deer
חיה: איל צפוני

צבע: קרם

הטכנולוגיה המתקדמת של מערכת AWACS מתריעה מפני סכנות שונות בכביש, 
כגון: סטייה מנתיב, שמירת מרחק והתרעה על התנגשות ברכב שנוסע לפנים. 

המערכת שומרת על ערנות הנהג ומעניקה לו שליטה ובטחון בזמן הנהיגה.

 ,AWACS רוכשים רכב עם מערכת 
ומקבלים רכב חדש במקרה של תאונה!

במקרה הכי גרוע תצטרך לבחור

 בובה חדשה
לדשבורד





המותגים הכי טובים נמצאים בבית 



מגדלי לוינשטין - 
כי יש דברים 

שאי אפשר לשפץ
מגדלי לוינשטין במודיעין 
מציעים לכם שילוב של 
סגנון חיים שקט בתוך 
עיר גדולה, אוכלוסיה 

איכותית, חינוך מתקדם, 
והכי חשוב - נוף מרהיב 

מכל אחת מהדירות.

לבחירתכם דירות 3, 4, 4.5, 
5 חדרים ודירות גן.

משרד מכירות: 
 *5115 | 08-9261940

מגדלי 
לוינשטין 





















  .מכבי, מוקד טלפוני. סטיקרים, גרילה

  
    

   *3555 - שעות ל24להזמנת תור לבדיקת ראייה התקשרו 
   

  
    

  
            

  
        

  
            

  ?חורותסחר? בחילה
  *3555 - שעות ל24 התקשרו רופא משפחהלהזמנת תור ל



 
גרילה: »קאי« סושי רץ.

פרסום למסעדת »קאי« המציעה סושי רץ 
על-ידי הדבקת תמונות של המנות 
על מסוע המזוודות בנמל התעופה, 

בתוספת הלוגו »קאי סושי רץ« בין המנות.
בנוסף, ניתן להעמיד ליד המסוע 

דוכן טעימות של החברה, לזמן ההמתנה למזוודות.



 58416חולון , 34שמריהו לוין                        
052-8414876:  נייד03-5509146: טלפון  

Email: schwigi@walla.co.il 

  
   טל שוויגר

  
  

  מה למדתי
  2006-2007, תרצה גרנות

  .ככה שאין מה להרחיב, אתם אמורים להכיר את תרצה .חודשים 9הנמשך קורס קופירייטינג 
  .יבמהלך הקורס נבחרתי לפרוייקט חניכה בחברת פרסום אינטראקטיב

  
  2001-2002, מ" אחקורס

סטטיסטיקה ואלגברה לינארית ברמת : ו נלמדבקורס. )8200יחידה (של חיל המודיעין קורס טרום צבאי 
  .תקשורת וערבית, מערכות מידע, תכנות, אוניברסיטה

  
  1997-2001, חולון ,ילון אש"הספר התיכון עת בי

כלכלה , אנגלית,  יחידות במתמטיקה5רמת (א "סיום מבחני בגרות בכיתה י. לימוד בפרויקט מחוננים עירוני
  ). במתמטיקה ואנגלית100% (719טרי ציון פסיכומ. 90בממוצע ) וערבית

  
  1983-2009, צריך לעשות מה שאמא אומרתתמיד ש
  

  מה עשיתי
   Lead,2008-2009-קופירייטר ב

Leadללקוחות מתחום משמש כקופירייטר .  היא חברת הבת הגדולה ביותר של אדלר חומסקי ורשבסקי
  .סלולר ועוד, תקשורת, בתי קולנוע, בתי השקעות, הבריאות

  
 2008-2009, !כותב באתר וואלה

 אבל גם בתחומי הכדורגל והכדורסל NBA בעיקר במדור –! אני כותב במדורי הספורט של וואלה, כשמזדמן לי
  .הישראליים

  
  2007, כתיבה שיווקית

  .אפ-כתיבת תכנים לאתר של חברת סטארט
  

  2006-2008, מהנדס תוכן בסקייבוקס
  . כאלהדברים, QAקצת , נותקצת תכ, קצת דאטאבייסים, קצת תקשורת

  
  2002-2006, )8200יחידה  (מודיעיןהחיל של  דה הטכנולוגיתיחיה

הדרכתי בקורס שאותו , לאחר התפקיד. עבודה תחת לחץ ובזמן אמתאתגרים אינטלקטואלים ותפקיד הכולל 
  !).נגדים כבוד(השתחררתי אחרי שנה קבע . לאחר מכן הייתי מפקד באותו הקורס. עברתי

  




