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הפתח לשימור יציבות הקואליציה: ראש הממשלה ושר 
האוצר סיכמו השבוע על תקציב דו שנתי  / עמ' 2

נתניהו וכחלון סיכמו: 
יאושר תקציב דו שנתי

הפשרה שהוגשה נדחתה על ידי משרד התחבורה  ח"כ 
עמאר: השר מחזיק במורים ובתלמידים כבני ערובה / עמ' 3

אין טסטים: נמשכת 
שביתת בוחני הנהיגה

דו"ח מבקר המדינה על רשות ההוצאה לפועל מעלה נתונים מקוממים: 750,000 אנשים חייבים לא פחות מ-650 
מיליארד שקלים  החוב המקורי עומד על כעשירית מהסכום אך בירוקרטיה וטעויות אנוש גורמות לחיובים שלא כדין 
 מבקר המדינה: "ההוצאה לפועל הזינה נתוני ריבית שגויים בעת פתיחת תיקים וניהלה בפועל את התיקים, לעיתים 

במשך שנים, בהתאם לנתונים שגויים אלו" / עמ' 3

הוצאה 
לפועל-2016: 

נתונים שגויים, 
ניפוח תיקים 

וחיובים שלא 
כדין



מאת: יעקב אמסלם

ושר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  ההבטחות,  לאחר 
)א'(  השבוע  בתחילת  נפגשו  כחלון  משה  האוצר 
דו שנתי לשנים  יועבר בחודשים הקרובים תקציב  כי  וסיכמו 
הממשלה  של  קיומה  את  יאפשר  כזה  תקציב   .2017-2018
לכך  הסיבה  המהלך.  בעקבות  ימיה  את  תסיים  אף  כי  ויתכן 
טמונה בעובדה כי הקשיים הצצים בין סיעות המרכיבות את 
הקואליציה, מקורם בתקציבים שונים, תקציב דו שנתי עשוי 

להקנות לראשי הקואליציה שקט תעשייתי בסוגיה זו.
בשבוע  אמר  שנתי,  דו  לתקציב  התנגד  שבעבר  כחלון, 
יאפשר  הוא  התנגדותו,  למרות  כי  תקשורת  לכלי  האחרון 
ההסכמים  כיבוד  מתוך  זאת  שנתי,  הדו  התקציב  העברת  את 

הקואליציוניים עם הליכוד.
במידת  להפחית  נענה, עשוי  וגם  כחלון  סייג אחד שביקש 
מה את ההתנגדות מקרב פקידי האוצר. חששם של האחרונים 
ולא  אלו  בשנים  שיצוצו  חריגות  הוצאות  הוא  כזה,  מתקציב 
זמן  עבר  כבר  שהוא  מאחר  בתקציב  לקצץ  ביכולתם  יהיה 
רב קודם לכן. לשם כך, סוכם עם שר האוצר משה כחלון כי 
שינויים  להכניס  ופקידיו  הוא  יוכלו   ,2017 נובמבר  בחודש 

לתקציב מסעיפים שיקבעו מראש כנתונים לשינויים. 
חששם של פקידי האוצר נוסע מניסיון העבר כאשר בשנת 
משרד  תחזיות  טעו  שנתי,  דו  תקציב  עבר  בהם   ,2011-2012
מסך  הגדול  תקציב  היה  בו  קטסטרופלי  מצב  ונוצר  האוצר 
ההכנסות השנתי, מה שהגדיל את הגירעון וגרר ביקורת חריפה 
כנגד שר האוצר דאז יובל שטייניץ. מהיבט זה חושש גם שר 
סמכויות  לידיו  ביקש  כך  לשם  כאמור,  אך  כחלון,  האוצר 
גם לאחר  יחסית בתקציב המדינה,  גמישות  לו  רחבות שיקנו 

שיאושר על ידי המנגנונים. 
בין סמכויותיו של כחלון, ניתן למנות את העלאת המיסים, 
העמקת גבייה, דחיית הוצאות משנה לשנה, העברת תקציבים 
מתקרת  לחרוג  סמכות  וכן  השונים  הממשלה  משרדי  בין 
ההוצאה. בסמכויות אלו יוכל כחלון לעשות שימוש אף ללא 
יעברו הסמכויות  ידוע כיצד  אישור הממשלה. לפי שעה, לא 

מבחינה משפטית.

בנק ישראל: תמיכה מסויגת

בבנק ישראל שבעבר התנגדו בו למהלכים מסוג זה, הוציאו 
הודעה בתגובה להחלטת ראש הממשלה ושר האוצר. בהודעת 
בנק ישראל הובעה תמיכה מסויגת בתקציב, אך ההערכה היא 

כי תנאיו של כחלון יניחו את דעת נציגי הבנק.
פוליטיים,  כלכליים,  היבטים  הדו-שנתי  התקציב  "לשאלת 
זו  ניהול המדיניות הכלכלית  ופרלמנטריים, אך מההיבט של 

אינה סוגיה קרדינלית", נכתב בעמדה שהציג הבנק. "התקציב 
הדו-שנתי אמנם עלול להקשות על הממשלה להגיב לשינויים 
לא צפויים בנסיבות, אך ניתן לצמצם את הסיכונים באמצעות 
הקצאת רזרבה פנימית גבוהה יותר, יתר גמישות בתוך התקציב 

ושימוש הדוק בנומרטור".
לדברי בנק ישראל, הדבר החשוב ביותר בעיצוב התקציב, 
הוא  ארוך,  יותר  אופק  שלתקציב  ככל  ובוודאי  בוודאי 
הארוך.  הטווח  של  באתגרים  היום  כבר  יתמקד  שהתקציב 
חשוב שהתקציב הדו-שנתי יקצה מקורות בהיקף ראוי להשגת 
יעדי הממשלה ובכלל זה תמיכה במנועי הצמיחה ובתשתיות 
פיזיות ושל הון אנושי. ככל שהתקציב הוא לאופק ארוך יותר, 
כך חשוב יותר שהוא יתמקד בהתמודדות עם האתגרים ארוכי 

הטווח של המדינה".
לדבריהם, "אם הממשלה והכנסת יבחרו לאמץ תקציב דו-
שנתי, חשוב מאוד להימנע מהבעיות שראינו בעבר עם תקציב 
זמן  כזה, ובראשן צבירה של התחייבויות תקציביות שלאחר 
באמצעות  זו  בעיה  על  להתגבר  ניתן  אותן.  לכנס  קשה  יותר 
לוודא  ויסייע  לפעול  שהתחיל  בנומרטור  הדוק  שימוש 
שהממשלה תתחייב רק להוצאות לאורך זמן שיש להן מקורות 

במסגרת המצרפים הפיסקליים שהוגדרו".
מתאימה  רזרבה  להקצות  הצורך  את  גם  מוסיפים  בבנק 
של  זמן  לטווח  ההכנסות  חיזוי  ויכולת  "מאחר  כזה,  במקרה 
מהתחזית  וסטיות  היות  ובעיקר  לשנה,  מזו  פחותה  שנתיים 
דו שנתי מחייב הקצאה  זמן, תקציב  לאורך  יכולות להצטבר 
יהיה  שניתן  שנתי,  תקציב  מאשר  יותר  גבוהה  רזרבה  של 

להימנע מהוצאתה במידה וההכנסות יהיו נמוכות מהצפוי".
הגמישות  את  להגדיל  צורך  יש  כי  בבנק  מוסיפים  עוד 
סעיפים  מאוד  הרבה  כולל  המדינה  "תקציב  כזה,  בתקציב 
אחרות.  מפותחות  במדינות  למקובל  בהשוואה  )תקנות( 
ושינויים  מאוד,  גבוהה  פירוט  ברמת  נעשה  התקצוב  כלומר, 
קטנים בהרכבו מחייבים אישורים של משרד האוצר והכנסת. 
ממסגרות  חריגות  למנוע  מסייע  התקציב  של  זה  מאפיין 
התקציב ומחזק את הפיקוח הפרלמנטרי על פעילות הממשלה, 
אך מקטין את גמישות הפעולה של הגופים המתוקצבים. ככל 

שהתקציב מכסה טווח ארוך יותר, שבמהלכו יעלו צרכים שלא 
בניהול  הגמישות  את  להגדיל  חשוב  היום,  כבר  לחזות  ניתן 

התקציב על ידי צמצום ניכר של מספר התקנות".

הקשיים: אורן חזן ובג"ץ

קשיים  יצוצו  תמיד  צרה,  בממשלה  כמו  צרה,  בממשלה 
צפויים  כאן  אך  שהוא,  כל  למהלך  המתנגדים  חברים  מצד 
לא מעט חברים להתנגד ברגע האחרון בכדי לבסס עמדת כח 
היה  ראשון  רוחם.  על  העולה  ככל  לדרוש  יוכלו  באמצעותה 
חבר הכנסת אורן חזן שהודיע חגיגית כי אין בכוונתו לתמוך 

בתקציב הדו שנתי. 
גפני,  משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  ליו"ר  פנה  )הליכוד(,  חזן 
בבקשה לקיים דיון על כוונת ראש הממשלה ושר האוצר לגבש 
מתנגד  שכאמור  חזן,   .2017-2018 לשנים  שנתי  דו  תקציב 
עקרוני  דיון  לקיים  "אבקש  לגפני  כתב  דו-שנתי,  לתקציב 
ומעמיק בוועדת הכספים, דיון שבו נוכל לשמוע מה הרציונל 
תועלת  מהי  דו-שנתי,  תקציב  לקיים  הכוונה  מאחורי  שעומד 
נוכל לשמוע את  וכן  והחסרונות  היתרונות  הציבור מכך, מה 

עמדתם של הגורמים הרלוונטיים לנושא''.
אידיאולוגיה",  זו  אבל  אישי,  לסיפור  זה  את  להפוך  "קל 
פוגע  דו־שנתי  "תקציב  לדבריו,  עמדתו.  את  חזן  הסביר 
הכנסת  את  לנתק  מצדי  אחריות  חוסר  זה  הרשויות.  בהפרדת 
כדי  הומצא  הדו־שנתי  הסיפור  כל  שנתיים.  למשך  מהתקציב 
לשמור על כיסא, ולא בשביל זה הגעתי". עם זאת, הוסיף כי 
"הדרך היחידה שאולי אתמוך בתקציב תהיה הבטחה שהאוצר 
ידאג לקופה צדדית גדולה ושיוכנס סיוע משמעותי לצעירים".

אם לא די בכך, אם תוגש עתירה לבג"ץ, וככל הנראה תוגש, 
וידועה דעתם של שופטי  לרדת לטמיון מאחר  עשוי המהלך 
נדחתה  אמנם   2011 בשנת  שכזה.  תקציב  העברת  על  בג"ץ 
בדין  פסק  אך  התקציב,  כנגד  'קדימה'  מפלגת  של  עתירתה 
שכלל ביקורת נוקבת, מעלה ספקות בדבר פסיקה עתידית של 

בג"ץ אם וכאשר תוגש עתירה. 

הפתח לשימור יציבות הקואליציה: ראש 
הממשלה ושר האוצר סיכמו השבוע 
על תקציב דו שנתי  התנאי: הענקת 
סמכויות בידי שר האוצר שיוכל לבצע 
  שינויים בשנים אלו, אם יהיה צורך
בנק ישראל לא התנגד, אך סייג: "ניתן 

לצמצם את הסיכונים באמצעות הקצאת 
רזרבה פנימית גבוהה יותר"  ושוב, ח"כ 
אורן חזן הודיע כי יתנגד: "קל להפוך את 

זה לסיפור אישי, אבל זו אידיאולוגיה"

 ג' באייר תשע"ו 211/5/16

נתניהו וכחלון סיכמו: 
יאושר תקציב דו שנתי

הגיעו להסכמה. נתניהו וכחלון )צילום: עמית שאבי, פלאש 90( 



בתום דיון בבית הדין לעבודה הודיעו בהסתדרות: שביתת בוחני 
הנהיגה נמשכת  הצעת הפשרה שהוגשה נדחתה על ידי משרד 

התחבורה  חבר הכנסת חמאד עמאר: במקום להקפיא את 
ההפרטה השר מחזיק בבוחנים במורים ובתלמידים כבני ערובה

אין טסטים: נמשכת 
שביתת בוחני הנהיגה

מאת: יעקב אמסלם

לא פחות מ-650 מיליארד שקלים אותם חייבים אזרחי 
ישראל הועברו לידי הוצאה לפועל. הכספים מחולקים 
של  הכללי  החובות  מסך  חלק  ומהווים  חייבים  ל-750,000 
אזרחי המדינה. הנתון הלא פרופורציונלי, מתכתב עם העובדה 
פיה,  על  המדינה  מבקר  נציג  ידי  על  שנחשפה  המדהימה 
כ-90% מהסכום הכולל, הוא בעקבות שכר טרחה לעורכי דין 

שנבע כתוצאה מהעברת התיק להוצאה לפועל. 
בעברית פשוטה, היה עשירית מהסכום, 65 מיליארד שקל, 
ההליכים  בעקבות  תפח  זה  אך  המקורי,  החוב  סכום  הוא 
הפרוצדוראליים אותם עובר כל חייב להוצאה לפועל. הליכים 
אשר במסגרתם חובה עליו לשלם דמי טרחה, ואם אינו משלם, 

הסכום תופח עוד ועוד. 
דו"ח מבקר המדינה בסוגיה, שפורסם בשבועות האחרונים 
מעלה סימני שאלה קשים על התנהלותה של המדינה בנושא. 
דוח זה מעלה כשלים בניהול תיקים במערכת ההוצאה לפועל. 
התיקים  פתיחת  בשלב  כבדים  ליקויים  מציגים  הדוח  ממצאי 
שתיקים  לכך  הביא  בקרה  כשל  לדוגמה,  כך  בה.  שמנוהלים 
רבים נפתחו שלא כדין תוך פגיעה בזכויותיהם של החייבים. 
שלא  חיובים  תוך  ארוכות  שנים  לעיתים  נמשכים  אלו  תיקם 

כדין.
הריבית  לשיעורי  בנוגע  חמורים  ליקויים  מועלים  בדוח 
ריבית  נתוני  הזינה  לפועל  "ההוצאה  חייבים.  על  המוֶשֶתת 
התיקים,  את  בפועל  וניהלה  תיקים  פתיחת  בעת  שגויים 
נכתב  אלו",  שגויים  לנתונים  בהתאם  שנים,  במשך  לעיתים 
עשרות  עדיין  מנהלות  מקומיות  "רשויות  המבקר.  בדו"ח 
באוגוסט  שגוי.  ריבית  בשיעור  לפועל  בהוצאה  תיקים  אלפי 

2015 תיקנה ההוצל"פ את הריבית בכ-78,000 תיקים. אולם 
ומשרד  שההוצל"פ  לאחר  גם  נוספים  תיקים  כ-78,000  לגבי 
המשפטים פנו לרשויות המקומיות לתקן את הליקוי, הרי שעד 
פעלו  לא  המקומיות  הרשויות  מרבית  הביקורת  סיום  מועד 

לתיקון הליקוי".
לגביית  תיקים  מעשור,  יותר  במשך  החריף,  הדו"ח  פי  על 
מגורים  דירות  על  הבנקים  שנתנו  משכנתאות  בגין  חובות 
משום  יש  אלה  "בליקויים  מהמותר.  גבוהה  בריבית  נוהלו   -
על  לעמוד  בחייבים, שרבים מהם מתקשים  פגיעה של ממש 
ההוצאה  מערכת  להן.  מודעים  אינם  אף  וחלקם  זכויותיהם 
מוחלשת  מאוכלוסייה  חובות  רבים  במקרים  גובה  לפועל 
וארגונים  גופים  מול  בייחוד  זכויותיה,  על  לעמוד  המתקשה 
לפגוע  כדי  יש  זה  דוח  מצביע  שעליהם  בליקויים  חזקים. 
בזכויות אלה. נוכח חומרת הליקויים והיקפם יש חשיבות רבה 

ליישום קפדני של פעולות התיקון הנדרשות ולהשלמתן".

"הרשות מפילה את החייבים לבוץ"

נוספים  נתונים  נחשפו  המדינה  לביקורת  הוועדה  בדו"ח 
בוועדה  לפועל.  ההוצאה  ברשות  הליקויים  היקף  אודות 
כאשר  גדולים  גופים  הם  מהתובעים,   80% כמעט  כי  נחשף 
רוב האזרחים כלל לא מיוצגים, מה שיוצר מצב על פי מרבית 
החייבים לא מיוצגים ואין בידיהם אפשרות לממן ייצוג כזה. 
מ-1000  פחות  לא  הרשות  פותחת  יום  מידי  כי  נחשף  עוד 

תיקים. 
"במקום מערכת שגובה חובות", אמרה יו"ר הוועדה, ח"כ 
קארין אלהרר. "הרשות מצטיירת כמי שמפילה את החייבים 
לבוץ עמוק יותר. פשוט דוד נגד גוליית.  מדובר בחיים של בני 

אדם שבגלל חוב קטן פעמים רבות הם נקברים, חיי המשפחה 
נהרסים והם לא מצליחים להתרומם לעולם. זו הזנחה פושעת 

ואנחנו מחויבים לטפל בה".
 93% לעומת  מיוצגים  מהחייבים   8% רק  הנתונים,  פי  על 
אחת  הגבלה  לפחות  הופעלה  מהתיקים  ב-50%  מהזוכים. 
מוסדיים  גופים  ידי  על  נפתחו  מהתיקים   78% החייב,  על 
שמפעילים סוללות עורכי דין. 40% מכלל התיקים ברשות – 
שנבדקו באופן אקראי - נפתחו באופן שגוי, וחובות שתפחו 
בגלל השהייה מכוונת. חוב מקורי של 26 ₪ תפח ל 43,000 ₪ 

בגלל חוסר פעילות של הזוכה בתיק.
בגביית  שנגבו  שכספים  תעקוב  הוועדה  אהרר,  לדברי 
וכל  יותר צריך להחזיר,  יוחזרו לאזרחים. "כל מי שגבה  יתר 
הגורמים  המעורבים יתנו יד - בנק ישראל, רשויות האכיפה 
הריבית  שצו  לעדכן  ששכחו  המקומיות  הרשויות  והגביה, 

השתנה".
יעקב,  מהם,  אחד  חייבים.  מספר  גם  נכחו  בוועדה  בדיון 
סיפר כי בשנת 2007 גילו לרעייתו סרטן, וכדי לממן תרופות 
מכר את ביתו ולקח הלוואה 120 אלף ₪ מבנק לאומי, "שנינו 
לא עבדנו באותה תקופה, הגענו לתקופה שלא היה לנו אוכל 
בבית, אך תוך שבועיים הוציאו נגדי פסק דין להוצאה לפועל. 
אין לי להחזיר 3000 כל חודש ומאותו הרגע המחאות חוזרות 

וגם על כל חוב אחר נפתח תיק חוב נוסף". 
שאמר:  הרשות,  ראש  מוסקוביץ',  תומר  גם  נכח  בדיון 
"אנו פועלים נמרצות לשינוי, הבקרה הקודמת הידנית הייתה 
גם  מבצעים  אנו  מתקדמת.  למערכת  שונתה  והיא  טובה,  לא 
ע"י  שמולאו  פרטים  בדיקות  כולל  בלשכות,  בקרות-פתע 
לשכה  בכל  הרשות,  באתר  אישי"  "אזור  פתחנו  הפקידים, 
פריסת  וגישור,  פישור  בחייבים-נזקקים,  לטיפול  מחלקה  יש 

חובות ומחיקה של עשרות אחוזים מהחוב".

מאת: חיים בוזגלו

דחה  התחבורה  משרד  נמשכת:  הנהיגה  בוחני  שביתת 
הדין  בית  נשיא  של  הפשרה  הצעת  את  קצר  זמן  לפני 
כל  לפיה  אברהמי,  אייל  השופט  בירושלים,  לעבודה  האזורי 
יום  לחמישים  יוקפאו  הנהיגה  מבחני  להפרטת  המכרז  הליכי 
במקביל להפסקת שביתת הבוחנים, וזאת על מנת לאפשר את 
פתרונות  למציאת  הצדדים  בין  ענייני  ומתן  משא  של  קיומו 
על  בהסתדרות  הודיעו  הדחייה  ובעקבות  למשבר  חלופיים 

המשך השביתה
ידי  על  ההצעה  דחיית  על  ביקורת  מתח  אברהמי  השופט 
לדבר  יש  עובדים  "עם  כי  בהחלטתו  וכתב  התחבורה  משרד 

אפשר  השופט  אלה".  בצעדים  לנקוט  מבקשים  עת  בוודאי 
למשרד התחבורה לשקול מחדש את עמדתו עד ליום ג- 10/5.

מוקדם יותר אמר יו"ר השדולה למלחמה בתאונות דרכים, 
 8 מזה  נמשכת  הנהיגה  בוחני  "שביתת  עמאר  חמד  ח"כ 
שבועות, עשרות אלפי טסטים בוטלו, מאות אלפי שקלים ירדו 
מערך  להפרטת  בדרכו  מוותר  אינו  התחבורה  שר  אך  לטמיון 

מבחני הנהיגה בכל מחיר".
בבקשה  הכלכלה  ועדת  ליו"ר  פנה  אשר  עמאר,  חמד  ח"כ 
לכנס דיון חירום של ועדת הכלכלה במהלך הפגרה, כדי לדון 
התחבורה  לשר  שוב  קורא  בישראל,  הנהיגה  מערך  במשבר 
לימודי  תשתית  בו  הזה,  האבסורדי  המצב  את  לאלתר  לפתור 
"זה  אצבע.  נוקף  אינו  הוא  בעוד  קורסת  בישראל  הנהיגה 

השבוע השמיני לשביתה, אך נראה כי מלבד איומים בתביעות 
פתרון  שום  התחבורה  שר  מציע  לא  הנהיגה,  בוחני  על 
קונסטרוקטיבי למצב. במקום להקפיא את ההפרטה האומללה 
הזו, להוסיף 30 תקנים ולסיים את השביתה ביום אחד, ממשיך 
שר התחבורה להתעקש על מהלך הרסני שפוגע וימשיך לפגוע 
הוא  כן,  ובעשותו  רבות  שנים  לעוד  הנהיגה  לימודי  במערך 
מחזיק במורי הנהיגה, בוחני הנהיגה ועשרות אלפי תלמידים 

והוריהם כבני ערובה בידיו".
עמאר הוסיף ואמר כי "ב-17.5 אנו נקיים דיון חירום בוועדת 
הכלכלה בנושא ואני מקווה מאד כי עד אז כבר לא תהיה סיבה 
לקיים את הדיון, שכן שר התחבורה יתעשת ויעשה את הדבר 

הנכון".

3        ג' באייר תשע"ו 11/5/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

דו"ח מבקר המדינה על רשות ההוצאה לפועל מעלה נתונים מקוממים: 750,000 אנשים חייבים לא פחות מ-650 מיליארד שקלים 
 החוב המקורי עומד על כעשירית מהסכום אך בירוקרטיה וטעויות אנוש גורמות לחיובים שלא כדין  מבקר המדינה: "ההוצאה 
לפועל הזינה נתוני ריבית שגויים בעת פתיחת תיקים וניהלה בפועל את התיקים, לעיתים במשך שנים, בהתאם לנתונים שגויים אלו"

הוצאה לפועל-2016: נתונים שגויים, 
ניפוח תיקים וחיובים שלא כדין

רכב ללימוד נהיגה 
)צילום ארכיון: 
סמארט דרייב( 

דו"ח חריף של מבקר המדינה כנגד רשות ההוצאה לפועל



PB        ג' באייר תשע"ו 11/5/16        ג' באייר תשע"ו 411/5/16    י"ח בטבת תשע"ו 

ניר שמול

כך תבחרו 
קבוצת רכישה

אינטנסיבי  תקשורתי  לעיסוק  עדים  אנו  האחרונים  בחודשים 
החברות  אחת  של  קריסתה  לאור  הרכישה,  קבוצות  בנושא 

הגדולות בתחום.
בסיכונים  ועוסק  שלילי  כמובן  הוא  התקשורתי  העיסוק  לרוב, 

הקיימים בתחום הרכישה בקבוצה.
עם זאת חשוב לעשות מעט סדר בדברים ולהבין את ההיסטוריה 
של קבוצות הרכישה ואת יתרונות הרכישה במסגרת קבוצה. להלן 6 
כללים בסיסיים שעליכם לזכור בבואכם לקנות דירה בקבוצת רכישה:

1. ההיסטוריה.
של  מקבוצות  דרכן  בראשית  התפתחו  בישראל  הרכישה  קבוצות 
חברים ואנשי מקצוע שרצו לגור יחדיו או לקנות נכס בבניין משותף 
בעסקה  החלות  המיסוי  ועלויות  היזמי  הרווח  מרכיב  את  ולחסוך 
שהתארגנו  חברים-רוכשים  של  כאלו  קבוצות  בעבר,  רגילה.  יזמית 
יחדיו, חסכו מאות אלפי שקלים לעומת עסקה יזמית רגילה. חסכון 
זה נוצר הודות למרכיב המע"מ, שבעבר היה פטור בקבוצת רכישה 
)עד שתוקנה החקיקה בנושא המע"מ באופן חלקי( וכן לאור חבות 
הסופית.  הדירה  על  ולא  בלבד  הקרקע  על  החלה  הרכישה  מס 
מרבית המארגנים הגדולים כיום של קבוצות הרכישה צמחו מאותם 

פרויקטים ראשונים בהם הן מכרו דירות לחברים /שותפים.
2. הכר ולמד את המארגן.

זהות מארגן קבוצת הרכישה, ניסיונו, פרויקטים וקבוצות קודמים 
שסיים – כל אלה הינם אבן היסוד בשיקול האם להצטרף לקבוצת 
רכישה. בדקו את ההיסטוריה של החברה המארגנת ,בקשו לשוחח 
להם  שנאמר  הדירה  מחיר  האם  בעבר,  דירה  שרכשו  לקוחות  עם 
בתחילת התהליך כהערכה היה סופי ומוחלט? האם איכות הביצוע 
הייתה ראויה? האם כל מה שהובטח אכן התקבל בסופו של דבר?  

מבדיקה של העבר ניתן ללמוד המון על סיכויי ההצלחה בעתיד!
3. יש בנק מאחוריך?

בדקו שיש מימון בנקאי לפרויקט במידה והקבוצה נסגרת! רכישה 
את  להגדיל  אתכם  תאלץ  בנקאי,  מימון  המציע  מלווה,  בנק  ללא 
רוכש  לכל  ועליותיו  המימון  היקף  מה  בדקו  העצמי.  ההון  שיעורי 

בקבוצה בטרם חתימה על ההסכם.
4. לא להתפשר על ליווי משפטי מקצועי!

קבוצות  ובתחום  בכלל  הנדל"ן  בתחום  הבקיא  דין  עורך  קחו 
כל  כי  וודאו  השיתוף.  הסכם  על  לעבור  מנת  על  בפרט,  הרכישה 
הקבוצה  מארגן  את  המשמש  סגור  בנקאי  לחשבון  נכנסים  הכספים 

וחבריה רק לטובת הפרויקט הספציפי בו אתם מצטרפים לקבוצה.
5. מי בונה?

דרשו כי עבודות הביצוע בפרויקט ייעשו רק על ידי חברות בנייה 
רשומות ורציניות ובעלות סיווג קבלני מתאים. אל תצטרפו לקבוצה 
בה הרצון לחסוך במחיר הסופי של הדירה מסתמך על עלויות ביצוע 
שאינן סבירות או על קבלנים שמציעים מחירי ביצוע נמוכים על מנת 
לקבל את העבודה וכנראה בעתיד ידרשו סכומים נוספים כדי להשלים 
בנייה  מחברות  לביצוע  המחיר  בהצעות  לעיין  העבודה...דרשו  את 
המחיר  כי  לראות  מנת  על  הסופי  החוזה  על  חתימה  בטרם  רציניות 
המוערך הסופי מסתמך על הערכה אמיתית של עלויות ביצוע. זכרו: 
למיסוי  הנלוות מעבר  הן המרכיב המרכזי בעלויות  עלויות הביצוע 

והקרקע!
6. היו מעורים בשוק הנדל"ן באזור.

האופציה לרכוש דירה מיזם עם ערבות חוק מכר תמיד קיימת, לכן 
בדקו מהן מחירי הדירות בפרויקטים סמוכים, הן מיד שנייה והן של 
דירות חדשות - אם הפער אינו גדול חשבו היטב האם עדיף לרכוש 
דירה במסגרת הקבוצה, להעדיף דירה מוכנה או לרכוש מיזם. שימו 
לב, אם הפערים גדולים מדי ואינם סבירים, יש לבדוק היטב שוב את 

מרכיבי העלויות - אין מתנות חינם!
מתאימים,  ויועצים  אמין  מארגן  נכונות,  בדיקות  עם  לסיכום: 
עדיין יש מקום משמעותי לקבוצות רכישה בישראל כל עוד לוקחים 
בחשבון כי אין ודאות מוחלטת לגבי המחיר הסופי ולעיתים הערכת 
משתנים  לאור  מהמציאות  נמוכה   הינה  הדרך  בתחילת  העלויות 
רבים. עם זאת, בשוק בו מחירי הדירות עולים ומאמירים מחודש 
אמין  עוד מדובר במארגן  כל  בקבוצה  דירה  לרכוש  ניתן  לחודש, 

ורציני ולעשות עסקה נדל"נית מצוינת.

ניר שמול, משמש כמנכ"ל חברת שניר המשווקת פרויקטים 
בתחום המסחר והמגורים.

בשורה: הכשרה מקצועית 
לתפקידים תורניים

מכשירים את הדור הבא

האפשרויות המוגבלות בשוק העבודה החרדי מונעות מלא מעט 
עובדים פוטנציאלים להתפרנס עקב הקשיים הרוחניים  כעת, 
נפתח מסלול מיוחד המאפשר לימוד מקצוע ועיסוק בו בסביבה 
חרדית לחלוטין תוך הכנסה נאותה המאפשרת פרנסת משפחה 

ביקוש נרחב לקורס להכשרת יועצים תעסוקתיים במרכז י.נ.ר  
  הקורס נפתח בעקבות הביקוש הרב ליועצים תעסוקתיים 
אחוזים ניכרים ממשתתפות הקורס כבר שובצו במקומות עבודה

מאת: יחיאל חן

רבים  מעסיקה  החרדי  בציבור  הפרנסה  סוגיית 
עקב האפשרויות המוגבלות לאלו החפצים לעבוד 
במקומות עבודה בעלי אופי תורני או חרדי. משרות אלו 
קיימות בשוק העבודה בהיקף קטן, ומנגד, מכוני הלימוד 
כאלו  לעבודות  בוגריהם  את  מכשירים  לא  השונים 

ואחרות. 
ר'  ד"ר  של  בראשותו  ארנברג,  מכון  נכנס  זו  לנישה 
יעקב ארנברג, פסיכותרפיסט מוסמך אשר שם לו כמטרה 
להכשיר תוך זמן קצר יחסית אנשי מקצוע מהמגזר החרדי 
ייחודי  כמענה  והמשפחה.  הנישואין  ייעוץ  בתחומי 
תכנית  ארנברג  במכון  פיתחו  הלומדים  לאוכלוסיית 
לימודים ייחודית, המעניקה הכשרה מקצועית וממוקדת.
הקורסים במכון מיועדים לציבור יראי שמים הכוללים 
בתחומי  העוסקים  ציבור  ואנשי  עו"סים  חינוך,  אנשי 

המשפחה. 
יוכלו  הקורסים  שבסיום  לכך  להביא  המכון  "מטרת 
לעבוד  ולהתחיל  העבודה  לשוק  לצאת  התלמידים 
"הלימודים  ארנברג.  במכון  אומרים  הנרכש",  במקצוע 
לשוק  ויציאה  מיידית  השמה  מאפשרים  הממוקדים 
העבודה והפרנסה גם אם אתם יועצים מתחילים. בקורסים 
נלמדים שיטות טיפול נוספות מגוונות ורלוונטיות משדה 

האקדמיה שהוכיחו את עצמן בתחום הטיפול".
במכון ארנברג מציינים כי כל המרצים בקורסים הנם 
יוצא מהכלל, "עוד בידול שיש במכון,  יראי שמים בלי 
ומטפלים  יועצים  הנם  בקורסים  המרצים  שכל  הוא 

בעצמם וישתפו מניסיונם הפרטי העשיר". 
כתב  שליט"א  יוסף  יצחק  הרב  הגאון  לציון  הראשון 

הארגון  אודות  בזה  להמליץ  "הנני  המכון:  על  בעבר 
החשוב "מכון ארנברג" בראשותו של רבי יעקב ארנברג, 
ואת  הנז'  הארגון  את  ולעודד  לחזק  הנני  כן  על  אשר 
הרבנים המכהנים בארגון זה. ירבו כמותם בישראל. והנני 
לברכם שיהי רצון וחפץ ה' בידם יצלח, להגדיל ולהרבות 

שלום בעולם".

מאת: יחיאל חן

התעסוקה,  בשוק  משתלבים  חרדים  כשרבבות 
מוצאים עצמם רבים מתחבטים מה הם התחומים 

המתאימים ביותר לכישוריהם ולשוק העבודה.
בעקבות הצורך והביקוש הרב נפתח באחרונה במרכז 
י.נ.ר קורס הכוונה תעסוקתית שמטרתו להכשיר יועצים 
תעסוקה  למציאת  בייעוץ  מומחים  שיהיו  תעסוקתיים 
מתאימה בהתאם לתכונות האופי של כל מועמד ולצרכי 

שוק העבודה.
"היום, כששיעור הבלתי מועסקים נמצא בעליה והגורם 
העיקרי לאי קליטת העובדים הוא אי התאמתם לציפיות 
והייעוץ  ההכוונה  חשיבות  עולה  והעסקים,  הארגונים 
התעסוקתי הן לצעירים והן למבוגרים" אומר מנכ"ל מרכ 
שמתפתח  "העובדה  כי  שמוסיף  עשור  מאיר  הרב  י.נ.ר 
מאמץ ממשלתי לצירוף אוכלוסייה חרדית לכוח העבודה 

- מעלה את הצורך בהכשרת יועצים תעסוקתיים ומקדמי 
תעסוקה מקצועיים ואיכותיים שיוכלו לאבחן את הצרכים 
של הארגונים ולייעץ למשתלבים לכוח העבודה על בסיס 

מידע מקצועי עדכני".
את הקורס יעבירו מיטב המרצים מטעם מכון שיפור, 
הלימודים  ובסיום  ומקצועי,  אישי  בפיתוח  המומחים 
המגמות  את  המשתתפים  יכירו  התעודה  קבלת  ועם 
ולזהות  לאבחן   ויוכלו  העבודה   בשוק  המתפתחות 
כמו  פוטנציאלים.  עובדים  של  והנטיות  הכישורים  את 
האפקטיביות  הדרכים  את  לנתח  המשתתפים  יוכלו  כן 
בתחום  העיקריות  המגמות  את  ויזהו  עובדים  לשילוב 
הצרכים  את  גם  כמו  וההשכלה  המקצועית  ההכשרה 
האפקטיביות  הדרכים  ואת  הקולטים  הארגונים  של 
כי  בסיפוק  מציינים  י.נ.ר  במרכז  בעבודה.  להשתלבות 
כשליש מתלמידות  בתחום  לעבודה  כבר שובצו  כה  עד 

הקורס, והדבר אך מוכיח את הביקוש הרב לתחום.

ד"ר יעקב ארנברג 
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 צרכנות

קצרצרים

חברת 'מעולה' משיקה סירופ 
מייפל בטעמים שוקולד 

ומייפל כשרות: בד"צ העדה 
החרדית ירושלים 

חומוסטחינה של צבר – כזה חומוס עוד לא היה: 
סדרת סלטי חומוס פרימיום עם 40% טחינה 
גולמית בכשרות בד"ץ העדה החרדית

חדש: מותג התבלינים 
המוביל "תבליני מימון" 
קיבל תקן GMP ויסומן 

"ללא גלוטן"

סדרה חדשה של מוצרי 
פסטרמה, נקניק ונקניקיות 
של 'זוגלובק' בכשרות 
בד"ץ "שארית ישראל", 
בנוסף לקווי המוצרים 
בכשרויות בד"ץ רובין 
ובד"ץ 

שת"פ חדש: שקיקי 
מלח מופחת נתרן של 

"מלח הארץ" יוגשו 
בארוחות בטיסות 

אל על

במחקר שנערך לאחרונה נמצא 
כי 'יקבי ברקן' הוא היקב הישראלי 
המעוטר ביותר בתחרויות יין 
בינלאומיות. יינות ברקן זכו במספר 
הגדול ביותר של מדליות זהב וזהב 
כפול בין השנים 2008-2016

קפה עלית משיק 2 מוצרים: 
טורקי בקליה איטית וטורקי 

בקליה בהירה. ההשקה 
תתמקד בתהליך הקליה 

וההשפעה על הטעם 
והארומה. כשרות: בד"צ עדה 

חרדית, מהדורה מוגבלת 
לחודשים מאי-יוני 

זכה לאחר טעימת 800 מנות  
חודשים  ארבעה  לאחר 
600 שפים,  של תחרות בין 
מרחבי  ומלצרים   טבחים 
עובדים  אשר  הארץ 
"קפה  קבוצת  ברשתות 
"לחם  קפה",  )"קפה  קפה" 
ארז", "פרש קיטשן", "לחם 
בשר"  ועוד..(, נבחר הזוכה 
עם  שף"  "צ'מפיון  בתואר 

המנה המנצחת מבין כל המנות שעלו לשלב הגמר. המנות 
המנה  הוכתרה  התחרות  ובתום  חופשי  בסגנון  הוכנו  כולן 
קובינייה  בליווי  בקר  פילה  היא  הזוכה  המנה  המנצחת.  
פטריות  קשיו,  קרם  ארטישוק,  צ'יפס   , כבש  טרטר  במילוי 
מלך היער, צלפים וסלסת תבלין. הזוכה ושף הקבוצה, ניר 
יוכל להתענג הקהל  יחד מנה מיוחדת עליה  ירכיבו  מזרחי, 

הרחב בתפריט החדש.

שעות פתיחה מיוחדות 
מודיעים  סנטר  מדיקל  רפאל 
שהשבוע  ברק  בני  לתושבי 
רביעי  ביום  קהל  קבלת  תתקיים 
חמישי  ביום   ,12.00 השעה  עד 
וביום  סגור  יהיה  הרפואי  המרכז 

שישי בין השעות 08.00 ל-12.30. צוות רפאל מדיקל סנטר 
בכל תחומי הרפואה  להכיר את המומחים  מזמינים אתכם 
ורפואת  גרון  אוזן  אף  עיניים,  גניקולוגיה,  אורתופדיה,  כגון 
המשפחה. לתיאום תור אתם מוזמנים ליצור קשר עם צוות 
רח'  סנטר:  מדיקל  רפאל   03-5605001 לטלפון  המשרד 

אהרונוביץ 19 - בני ברק )צמוד למכבי אש(.

חדש, חדש, חדש מבית לחם בשר
מטעמים,  יריד  שישי,  מידי 
המבטיח  ולחמים,  תבשילים 
תוך  משובחת  טעמים  חוויית 
בלתי  טריות  על  דגש  שימת 

לשולחן  מחמאות  שיעניקו  רחב  ומגוון  איכות  מתפשרת, 
השבת שלך.לרגל פתיחת היריד, לחם בשר מציעה מחירים 
מפתיעים ומפנקים. מומלץ להזמין מראש. לחם בשר - בניין 

ב.ס.ר 3 בני ברק. להזמנות מראש 053-3800708

הבחירה הטובה ביותר 
חלב  תחליף  למהדרין,  סימילאק 
המהדרין המתקדם בישראל, מציין 
בישראל.  השקתו  מאז  שנים   5
אינספור אמהות מעריכות ומכירות 
סימילאק  של  הברורים  ביתרונות 

שהוכח  ייחודי  הרכב  עם  היחיד  להיותו  הודות  למהדרין 
לזה  דומים  שכלית  התפתחות  קל  עיכול  כמקנה  מדעית 
יונק. סימילאק למהדרין הפך לבחירה הראשונה  תינוק  של 
החלב  תחליפי  בתחום  מרוצות  אימהות  אלפי  עשרות  של 
של  חיוביות  תגובות  עם  יחד  המדעיות,  ההוכחות  בישראל! 
חלב  לתחליף  למהדרין  סימילאק  את  הופכים  אימהות, 
מירושלים, אם  ביותר. שרה  הגבוהים  מתקדם בסטנדרטים 
לילד בן שנתיים ולתינוק בן חמישה חודשים: "כשהגדול שלי 
מאוד  התלבטתי  חלב  תחליף  לו  לתת  השלב  והגיע  נולד 
הרכיבים  של  החשיבות  מלבד  השונים.  החלב  תחליפי  בין 
וההרכב התזונתי, התינוק שלי בכה הרבה  כי סבל מבעיות 
הוכחה  למהדרין  בסימילאק  הבחירה  בטן..   וכאבי  עיכול 
וגם התינוק  ביותר שעשיתי למען התינוק שלי.  כדבר הטוב 

התרגל אליו במהירות שהפתיעה אפילו אותי".

עבה וחזק
תופס  האלומיניום  רדיד 
מקום של כבוד במטבח, 
ואריזת  מכיסוי  החל 
לעטיפת  ועד  מזון 
רדידי  עבודה.  משטחי 

לאפיה,  מצוינים  יותר,  וחזקים  עבים   - סנו  של  האלומיניום 
משטחים  של  הרמטי  ולכיסוי  ולהקפאה,  מזון  לאריזת 
מיקרון   18 של  איכותי  בעובי  האלומיניום  רדידי  במטבח. 
צורך.  לכל  ואמין  מקצועי  מענה  מספקים  ס"מ   30 וברוחב 
חסכון  באריזת  להשיג  ניתן  סנו  של  האלומיניום  רדידי  את 
המכילה  100 או 61 מטרים של רדיד אלומיניום איכותי, או 
באריזת צמד של שני גלילי נייר אלומיניום באורך 7.5 מטר. 

כל המוצרים באישור בד"ץ העדה החרדית.

הזמנה לערב נשים מרתק 
מבית  למהדרין  סימילאק 
למהדרין  החלב  תחליף  אבוט, 
את  מזמין  בישראל,  המתקדם 
מיוחד  לערב  אשדוד  נשות 
שולחנות  סביב  ומרתק, 

לתינוקות  אימהות  עבור  במיוחד  הופק  הערב  ערוכים. 
ואימהות שבדרך, תוך שימת דגש על הנושא הקרוב ללבה 
של כל אם – תזונה נכונה ומיטבית לתינוק. בערב תשתתף 
אביטל אסטרייכר, דיאטנית קלינית של סימילאק למהדרין, 
במהלך הערב תוכל כל אם להיחשף למידע רחב ומקצועי 
אישי.  ומענה  ייעוץ  ואף לקבל  בכל הנוגע לתזונת תינוקות, 
סימילאק למהדרין מעניק לאמהות הזדמנות ללמוד עוד על 
חינוך מזווית הסתכלות שונה בתכנית מרתקת ומשעשעת 
מסרים  המעבירה  חיוך',  עם  'חינוך   – ירון-דיין  נועה  של 
חשובים ומשמעותיים בדרך מחויכת וקלילה. כל אחת תוכל 
למצוא את עצמה מזדהה עם ההתמודדויות, ולומדת לצמוח 
מהן. בסיום הערב תחולק למשתתפות חבילת שי הכוללת 
כמה מתנות מתוקות ושימושיות לאם ולתינוק. הערב יתקיים 
ביום שלישי ט' באייר,  17/05/16באולמי "כתר מלכות" רחוב 
לפני  לנשים  מיועד  והוא  באשדוד,  ג'(  )רובע   20 הפלמ"ח 
המקומות  מספר  שנה.  גיל  עד  לתינוקות  ולאימהות  לידה 
בין   03-5329121 בטלפון  חובה  מראש  ההרשמה  מוגבל. 

השעות 10:00 בבוקר ל-18:00 אחה"צ.

למהדרין: מסעדת שף חדשה 
משתבחת  ירושלים 
קולינרית  בפנינה 
בכשרות  חדשה, 
ובמיקום  מהודרת 
לעיר  טוב שיש  הכי 
להציע.   הבירה 
המסעדה  בראש 
במלון  החדשה 
פלאזה,  קראון 

האירופאי  ניסיונו  את  המשלב  כץ,  מיכאל  השף  עומד 
משובחים  ומרכיבים  בישול  בטכניקות  המאופיין  הקלאסי 
כץ  הישראלי.  המטבח  את  המייצגים  והארומה  הצבע  עם 
'אלומה'  ובעולם.  בארץ  הקולינריה  בענף  ומוערך  מוכר 
ונפתחה  פלאזה  קראון  מלון  של  הלובי  בקומת  ממוקמת 
לאחר השקעה של כ-3 מיליון ש"ח. ההשראה לתכנון ועיצוב 
המסעדה נשאבת מהמפגש בין מזרח למערב והקו העיצובי 
קיר  חיפויי  עם  והמודרני,  הקלאסי  בין  מפגיש  המנחה 
דקורטיביים, שטופים בצבע כחול נעים היוצר אוירה חמימה 
המוסיפים  זהב  בגווני  תאורה  וגופי  מראות  וכן  ומזמינה, 
לתחושת היוקרה והאלגנטיות. אלומה ALUMA –  העלייה 
ירושלים. כשרות:  1, מלון קראון פלאזה, טל' 02-6437555 

הרבנות ירושלים מהדרין, בשרים של בד"צ הרב רובין.

הלוואות לתקופת 'אחרי החגים'
בנק מרכנתיל מציע בימים אלה 
ובהחזרים  בסכומים  הלוואות 
נוחים. מטרת ההלוואות לאפשר 
תזרים  על  להקל  ללקוחות 

מגוון  לרכז  אפשרות  מתן  תוך  צרכיהם  עפ"י  המזומנים 
ארוכה  תקופה  לאורך  שתיפרע  אחת  בהלוואה  חבויות 
ההלוואה  סכום  נוחים.  חודשיים  בהחזרים  שנים   7 עד  של 
נוחות  בריביות  ניתנת  והיא  100 אלף שקלים  הינו עד לסך 
לבחירת  בהתאם  חודשיים  תשלומים   84 עד  של  ובפריסה 
הלקוח. שאול בביש, מנהל אזור ירושלים והדרום במרכנתיל 
הלקוחות  את  היטב  מכירים  "אנו  זה:  למבצע  התייחס 
חופשת  שלאחר  זו  בתקופה  הגדלים  לצרכים  ומודעים 
ברחבי  משפחתיים  לטיולים  רובינו  ניצלנו  אותה  הפסח  חג 
החתונות  עונת  של  בפתחה  נמצאים  אנו  כן,  כמו  הארץ. 
היא  גם  המאופיינת  תקופה   – גדולים  משפחתיים  ואירועים 

בגידול בהוצאות משק הבית".

חגיגת מבצעים שווה במיוחד 
העדכנית  האופנה  חברת 
יוצאת  'רנואר',  והמובילה 
שאסור  תקדים  חסר  במבצע 

פריטים מגוון   להחמיץ: 
השונות.  במחלקות   ₪ ב-68 
תוכלו  הגברים  במחלקת  גם 
ומרהיב  רחב  מגוון  למצוא 
ב-  לקיץ  סניקרס  של  במיוחד 

68 ₪ בלבד!

תושבי בני ברק נהנו ממים למהדרין 
ברק'  'מי  המים  בתאגיד 
רב  בסיפוק  מסכמים 
שהחלו  הפסח,  ימי  את 
שלנו'.  'מים  בשאיבת 
התורה  עיר  תושבי 
במהלך  נהנו  והחסידות 
איכותיים  ממים  החג 
הודות  ולמהדרין 

לאספקה שוטפת במהלך ימי החג ועוד לפני כן במשך 4 ימים 
לפני החג. 'מי ברק' סיפקה מים לפסח מבלי לעשות שימוש 
במים ממי המוביל הארצי. היה זה מאמץ עילאי שכלל תכנון 
ועבודה משולבת של כל הצוותים במי ברק,  קפדני מראש 
מאמץ שבזכותו הגיעו לתוצאה הנכספת – אספקה שוטפת 
השקיע  התאגיד  למהדרין.  מים  של  תקלות  ללא  איכותית 
מאמצים עילאיים שהחלו כחודש לפני החג וכללו בין היתר: 
הערכות טכנולוגית הנדסית להפעלת מאגרי המים וקידוחי 
הבארות, שטיפות קווי רשת הביוב, פעילות מונעת ברשתות  

המים, מתן מענה חירום ועוד.

סטים מרהיבים לשולחן מפואר
סושי  סנו  את  מציגה  סנו 
כל  פעמיים-   חד  כלים 
לעריכת  הנחוץ  הציוד 
שולחן חג מרשים ומפואר, 
מאמץ.  ובלי  בקלות 
חד  צלחות  של  סדרה 
צלחות  קשיחות:  פעמי 
עגולות שקופות ומעוצבות 

סלטיות,  למרק,  בינוניות  קערות  בסדרה  זכוכית,  דמויות 
צלחות בינוניות למנה ראשונה, צלחות גדולות למנת ביניים 
וצלחות גדולות מאוד למנה עיקרית. כוסות מהודרות גדולות 
ואינן  מאוד  עמידות  ייחודית,  בצורה  מעוצבות  ואיכותיות 
שבירות. סכו"ם איכותי מאוד באריזות של 50 יח' הכולל מגוון 
שולחן  מפות  במעורב.  וכפיות  כפות  סכינים,  מזלגות,  של 
פעמי.  רב  לשימוש  ארוג  לא  בד  עשויות  מגוונים,  בצבעים 
מפיות סנו סושי, בצבעים ובדוגמאות שונות, לשדרוג מראה 

השולחן. כל המוצרים באישור בד"ץ העדה החרדית.

איתך בשמחות שלך 
תכשיטים  מעצבת  אומנית,  נגרין,  מיכל 
יובל,  חצי  מזה  בינלאומית  ואופנה 
מדהימה  קולקציה   2016 בקיץ  מגישה 
שאי  השמחות,  עונת  לקראת  ומיוחדת 
שמלות  מולה.  אדיש  להישאר  אפשר 
בסיס,  שמלות  לאירועים,  מרהיבות 
ראש,  כיסויי  מטפחות,  קולקציית 

אביזרים משלימים ותכשיטים הם רק חלק מהפריטים שילוו 
אותך לאורך כל ימי האירוע: חתונה, בר מצווה, 'שבע ברכות' 
בגוונים של  והדמיון  ועוד. הקולקציה לקוחה מעולם הטבע 
בצבעוניות  פרחים  של  נגיעות  טורקיז,  דנים,  דפוסי  ירוק, 
של  מתכתיים  צבעים  עם  המשולבת  פסטלית,  אביבית 
קמיטים.  ולא  נושמים  מבדים  ייחודים  הפריטים  וכסף.  זהב 
הגזרות מחמיאות לנשים במידות שונות. השילוב של העיצוב 
מעניקים  פריט  כל  מאחורי  האישי  והמגע  האיכות  הייחודי, 
מידה  בכל  אישה  לכל  ומאפשרים  הבלעדיות  תחושת  את 
להביע את עצמה. אל קולקציית האופנה מצטרפת קולקציה 
בחרוזים  מעוטרות  ממתכות  תכשיטים  של  מרעננת 
חדשניים  דגמים  במגוון  פרחוניים  ואלמנטים  מרהיבים 
וצבעוניים המשובצים גם באבני סברובסקי ומתכות צרובות 
במגוון צבעים. הפריטים כולם מיוצרים בעבודת יד כחול לבן 
ים. אתן מוזמנות לביקור עם בנותיכן במרכז  במפעל בבת 

המבקרים.

"ונשמרתם מאד לנפשותיכם"
וכשמדובר  שמש,  מאד  בהרבה  מאופיינת  הקיץ,  תקופת 
מאד  חשיפה  היא  המשמעות  שלנו  כמו  אקלים  באזור 
גבוהה לשמש עם כל המשתמע מכך. מכבי שירותי בריאות 
תפעל כמדי שנה להעלאת המודעות למניעה ואיתור סרטן 

ולהנגשת  העור, 
בתחום  שירותים 
לחבריה.  זה 
ת  ו ל י ע פ ב
של  משותפת 
ו'מכבי  'מכבי' 
תוגבר  קאר', 
ת  ו ע ד ו מ ה
חשיבות  על 

וילדים  תינוקות  על  בדגש  לשמש  מהיחשפות  ההתגוננות 
הקרוב,  החודש  ובמהלך  זה  בשבוע  בסיכון.  והאוכלוסיות 
תפעיל 'מכבי' תכנית למודעות מרבית להתגוננות מחשיפה 
מחשיפה  הנגרמת  העור  פגעי  עם  והתמודדות  לשמש, 
פעילות  העור.  לסרטן  ל''ע  לגרום  העלולה  לשמש,  גבוהה 
בבתי  החלב,  בטיפות  במרפאות,  בסניפים,  תתבצע  'מכבי' 
ידי  על  בדיקות  יבוצעו  הפעילות  במהלך  ועוד.  המרקחת 
רופאי העור המומחים של מכבי ובהתאם להנחיות האיגודים 
המקצועיים בתחום. על מנת לעודד את המבוטחים לשמור 
מכבי  הפיקה  השמש,  מנזקי  ולהימנע  הבריאות  כללי  על 
עלוני הסברה בתפוצה רחבה בכל הסניפים מרפאות ובתי 
המרקחת של מכבי שיעניקו הנחות משמעותיות על מוצרים 

להגנה בפני השמש.

מגוון משקפי שמש איכותיות 
ובימים  שבאופק  הקיץ  בימי 
יוקדת,  השמש  שבהן 
העיניים  רופאי  ממליצים 
משקפי  להרכיב  בישראל 
שמש למי שנמצאים בדרכים 
השמש.  לאור  וחשופים 

להגנה  השמש  משקפי  תמידי,  באופן  למשקפיים  לזקוקים 
הפכו  האחרונות  בשנים  שבעתיים.  חשובים  השמש  מפני 
'עינית'  וברשת  בולט,  אופנתי  לפריט  גם  השמש  משקפי 
התחדשו בימים אלו במגוון רחב של משקפי שמש אופנתיות 
שיותאמו  אופטיות  שמש  משקפי  גם  כמו  וסגנון,  גיל  לכל 
לכם על ידי האופטומטריסטים המקצועיים של עינית. הלל 
מדגיש  מומחה,  ואופטומטריסט  'עינית'  רשת  מבעלי  כהן, 
סגוליות  אולטרא  קרניים  שולחות  השמש  שמשי  "ביום  כי 
צורך להגן על העיניים  יש  לכן  וגם לעור.  לעיניים  המזיקות 
תקן.  תו  בעלות   UV קרינה  מסננות  שמש  משקפי  בעזרת 
האירופי  בתקן  עומדים  עינית  ברשת  השמש  משקפי  מגוון 

המחמיר ובתקן הישראלי לסינון קרני השמש".

מערך הרפואה עובר שינוי 
השינוי האדיר במערכת 
בירושלים  הבריאות 
העיר  רחבי  בכל  ניכר 
על  האחראית  כאשר 
מכבי  היא  המהפך 
שירותי בריאות שפתחה 
האחרונה  בשנה 
מרכזים  חמישה 

רפואיים חדשים שנותנים מענה רפואי מקצועי ואיכותי בכל 
רחבי העיר. בעקבות פעילות מאסיבית זו, הגיע מנכ"ל מכבי 
מר רן סער לסיור מיוחד ומקיף במרכזים הרפואיים במרחב 
ירושלים, מלווה בחברי הנהלת מכבי הרב שמחה שטיצברג 
הרבה  הפעילות  על  מקרוב  לעמוד  כדי  פרוינד,  חיים  והרב 
התנופה  לנוכח  בעיר  מכבי  חברי  כלל  למען  וההשקעה 
מטה  של  משותפת  בפעילות  האחרונה  בשנה  המאסיבית 
מכבי והנהלת המחוז. את הסיור הובילו ראש מחוז ירושלים 
ומנהל השיווק למגזר החרדי הרב  גידי לשץ,  והשפלה, מר 
משה שלזינגר. לפי נתוני הביטוח לאומי - מעל 5000 חברים 
ירושלים  במחוז   2016 מתחילת  למכבי  הצטרפו  חדשים 
והרב פרוינד:  והשפלה. חברי הנהלת מכבי הרב שטיצברג 
"הנהלת המחוז משקיעה רבות בשיפור השירות למען כלל 
החברים, עם מרכזים מתקדמים בהתאמה מושלמת לאורח 

חיי הקהילה החרדית".

מתחתנים? מחתנים?
אל תשכחו להתחתן עם קרוקס, הנעל 

לפגום  מבלי  נוחות  לכם  שתעניק 
מצאתם  פעמים  כמה  במראה. 
רוצים  אירוע  באמצע  עצמכם  את 

לחלוץ נעל אחרי שעות של עמידה או 
נוחות פלוס  ריקודים. קרוקס הוא הפתרון לשמחה שלכם. 
החתונות.  כל  על  לרקוד  שווה  אופנתית-  נעל  פלוס  יופי 
בצבעוניות  מתאפיינת  'קרוקס'  של  החדשה  הקולקציה 
מרשימה ומציעה נעליים המשלבות נוחות, אופנה הצועדים 
מנעלי  אופנתיות,  נעליים  החדשה,  בקולקצייה  זה.  לצד  זה 
יופי  שכולה  לקולקציה  זוכים  והילדים,  סנדלים.  ועד  בית 
'קרוקס אנד מור',  ומתיקות. חשוב להדגיש כי רשת חנויות 
פונה לכל קהלי היעד, ומשקיעה מאמץ מיוחד לענות לצרכי 
המגזר החרדי, בייצור נעלי נוחות מתאימות לגברים, לנשים 
ובאופנתיות,  בנוחות  המעוצבים  'קרוקס'  "בנעלי  ולילדים. 
הכנסת  לבית  לשמחות,  לעבודה,  ללימודים,  ללכת  ניתן 
? רק בשמחות. ולכל אירוע".  אז למה לכם לסבול   בשבת 

מחלבת טרה משיקה: 
גבינה צהובה נעם 15% 
שומן מ- 100% רכיבים 

טבעיים, ללא צבעי 
מאכל מלאכותיים וללא 

חומרים משמרים



מתחדשים
מותג הקוסמטיקה "שוורץ" מציג קרם 

חדשני לפנים: קרם לחות מועשר בדבש 
אבוקדו פרופוליס, שמנים 

E וויטמין
08-646677

מחיר: 89.90 ₪

הצבר הלא הוא הקקטוס, 
עושה רילוקיישן ונשתל 
בחזית עולם העיצוב 
והאופנה. צמיחת 
הקקטוס גם בקטגוריית 
ריהוט הבית ב- 
HOUSEIN

חגיגה ברשת נעלי SCOOP: מבחר דגמי נשים, 
גברים וילדים

ב- 68 ₪ 
עד- 14.5.2016

הקולקציה החדשה של 
המעצבת נעמה בצלאל 

עשירה בצבע, דפוסים 
וטקסטורות ונותנת 

ללקוחה מענה רענן, נעים 
ונוח לאביב הישראלי

MAYBELLINE NEW-YORK משיק סדרת שפתונים חדשה 
במרקם קרמי ב- 6 גוונים ובגימור מאט. מחיר השקה לחודשי 

מאי יוני - 61 ₪ )במקום101 ₪(

חברת האיפור איל מקיאג' גאה 
להציג 5 גוונים של ברונזרים 
מינראליים ו-5 גוונים של שימרים 
מינראליים המיוצרים בטכניקת 
אפייה מיוחדת על אבני טרקוטה. 
מושלם לעונת הקיץ הלוהטת. 
מחיר: 209 ₪

Laline משיקה סדרת מוצרי 
הגנה מהשמש וקולקציית 
אביזרים לקראת הקיץ 
המאושרת על ידי משרד 
הבריאות

ROYALTY רשת התכשיטים 
והשעונים מציגה קולקציות 
חגיגיות ומיוחדות )כחול-לבן, 
מגן דוד ועוד( להשיג ב- 50 
סניפי רשת רויאלטי

גולברי משיקה אביזרי אופנה לקיץ: כפכפי 
אצבע ב – 4 צבעים, 

כובעים, מגבת 
חוף ותיקי קיץ 

צבעוניים 
PVC העשויים

בלעדי ברשת 'מגה ספורט': 
 SPARK טרמפולינות

בטכנולוגיה המתקדמת 
והבטוחה ביותר בעולם. 

מחיר: 8 'פיט'- 1499 ₪ 10
'פיט'- 1899 ₪ 12
'פיט'- 2399 ₪ 14

'פיט'- 2799 ₪. 
ניתן להשיג בהזמנה 

מראש, השירות כולל 
הרכבה והובלה

המותג Nuby משיק מוצץ סיליקון אורתודנטי סימטרי 
במארז זוגי עם מכסה לשמירה על היגיינה ובשלל איורים 
שמחים. מחיר לזוג: 32 ₪

זוכת פרס "מוצר השנה" 
לשנת 2016 בקטגורית 
דאודורנט לנשים: "דאודורנט 
נושם 0%" מבית קרליין

ניוטרוג'ינה מרחיבה את 
 Deep Clean סדרת
ומשיקה מים מיסלריים 
ותרחיץ ומסיכה לפנים 
2 ב-1 לשימוש יומיומי, 
להשיג ברשתות הפארם 
'מקופלת' מציעה מגוון תיקי איפור, תיקי רחצה, ארנקים ובחנויות המתמחות

ונרתיקים למשקפיים בשלל עיצובים מדליקים. 
מחירים: 49 ₪ - 139 ₪ להשיג ב'מקופלת': 
www.mekupelet.co.il/ 0526643352

סדרת השף של ארוקפלסט 
סירי אלומניום בציפוי נונסטיק 
ברשת הסטוק 
סיר גודל 18 - 50 ₪  
גודל 32 – 90 ₪ 

אינדולה משיק צבע שטיפה ללא 
אמוניה המועשר בשמן פרחים לשיער 
מלא ברק. מכסה עד 70% שיער לבן, 

נשאר יציב בממוצע עד 25 חפיפות. 
להשיג במספרות המובחרות וב- 

  www.gidoncosmetics.co.il

מכירת חיסול בראלף לורן 
 SALE :במתחם חוצות שפיים

עד 70% הנחה על כל 
הפריטים בחנות. 

עד 30.5.2016 
או עד 

גמר 
המלאי

Malu Wilz משיקה מגוון מוצרים חדשים 
לקיץ 2016: מייק-אפ נוזלי במרקם משי, 
ברונזר פנינים מינראל, קונסילר לכיסוי 
גבוה, מייק-אפ לכיסוי גבוה. 
להשיג ב- 03-6950004

FOX מציעים מגוון רחב 
של פריטים מקולקציית 
הקיץ בצבעי כחול – לבן 
לנשים, גברים, ילדים 
ותינוקות

בני ברק

דרישות:
• כשנה ניסיון )מוכח, לא פרויקט( בשפת תכנות כלשהי.

• ראש גדול, יכולת לימוד עצמית גבוהה
• יכולת עבודה בצוות

• עבודה לטווח ארוך בגופים הגדולים במשק.
• עבודה באתר הלקוח.

המחזור הקרוב נפתח בתחילת חודש 6/16

לחברת הייטק באזור המרכז דרושים/ות 
MAGIC מפתחים/ות לשפת

דרושים!

http://goo.gl/forms/aDGmqCImQO  ניתן להירשם בלינק
רק מועמדויות מתאימות תענינה

)הכשרה בשכר על חשבון החברה(

לסניף פתח תקווה
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

סגן/ית מנהל
מנהלי/ות מחלקה

בודק/ת סחורה
סדרנים/ות
קופאים/ות

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

טל לבירורים: 050-3636368

 

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

� שכר ותנאים טובים



 
  

האגף
לשירותים חברתיים

המרכז לגיל הרך

בס“ד

סדרת הרצאות להורים

הכל נעשה בידע ובניחותא

מיקום: המרכז להורים וילדים בגיל הרך, רח' הירדן 31, בני ברק.
עלות: 10 ₪ להרצאה.

הרשמה: יש להירשם מראש בטלפון: 03-7707391. ניתן גם להשאיר הודעה.

מצפים לראותכן,
צוות המרכז והמנחות.

ידע וכלים מעשיים להורים

אמהות יקרות, אם אתן מעוניינות להרחיב את ידיעותיכן
בנושאים הקשורים לגיל הרך,
הנכן מוזמנות להרצאה בנושא

"קשיי אכילה והאכלה"
מאת הגברת מתי אברהם – מרכזת אם ילד טיפות חלב בני ברק,

לשכת בריאות תל אביב,

שתתקיים אי"ה ביום רביעי,  י' באייר  התשע"ו (18,5,16) בשעה 20:30,  

במרכז להורים וילדים בגיל הרך, רחוב הירדן 31, קומה ב', בני ברק.

הרצאה זו הינה ההרצאה השביעית בסדרת הרצאות שתועברנה במהלך השנה הקרובה, 

ע"י טובי אנשי המקצוע בתחום זה מהמרכז לגיל הרך, 

השירות הפסיכולוגי- חינוכי ותחנות לבריאות המשפחה.

המפגשים יעסקו בנושאים הקשורים לבריאות, חינוך ופסיכולוגיה של הגיל הרך.

ההרצאות תתקיימנה בע"ה במהלך השנה הקרובה, מידי חודש בחדשו...

יום רביעי, י‘ באייר ה‘תשע“ו (18.5.16)

יום רביעי, ב‘ בסיון ה‘תשע“ו (8.6.16)

יום רביעי, ז‘ בתמוז ה‘תשע“ו (13.7.16)

יום ראשון, ג‘ באב ה‘תשע“ו (7.8.16)

במרכז להורים וילדים בגיל הרך שע“י התוכנית  360 לילדים ונוער בעיריית בני ברק

ל - ב - ד
ישנם אנשים שהם לבדם... בואו להפיג בדידות ולהציל... חיים!

"קרן ישראלייף", בשיתוף "איחוד הצלה"
ועיריית בני ברק - האגף לשירותים חברתיים

מחפשים מתנדבים ומתנדבות

לפרוייקט

"תן כבוד"
הנותן מענה לאזרחים הוותיקים (קשישים)

בביקור שבועי למעקב אחר מצבם הרפואי ולשעת חברה.

אל תחמיצו הזדמנות לשפר את מצבו הבריאותי ואיכות חייו של הקשיש,
להפיג את בדידותו, להעלות חיוך על פניו ולקיים את המצווה "והדרת פני זקן".

האגף לשירותים חברתיים
יחידת ההתנדבות

להרשמה - יחידת ההתנדבות העירונית
ayzen_r@bbm.org.il :טלפון: 03-5776369 • מייל

• ההתנדבות מיועדת לגברים - ביקור אצל קשישים, לנשים - ביקור אצל קשישות.
• המתנדבים יוכשרו בקורס מגישי עזרה ראשונה (קורסים נפרדים לגברים ולנשים).

• במהלך ההתנדבות יקבלו המתנדבים תמיכה והדרכה שוטפת.
• הקורסים מוכרים ע"י משרדי החינוך והבריאות.

"אל תשליכני לעת זקנה..."

 
  

 7 23/2/16
34

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

במסגרת הפעילות במרכז הנכם מוזמנים

לשלוש סדנאות בריאות: 

*תזונה בגיל השלישי. *חיזוק ריצפת האגן. *תרופות רבותי תרופות.

הסדנה הראשונה  תתקיים אי"ה ביום ראשון ז' באייר התשע"ו

(15/5/16) בשעה 19:00 ברח' בעל התניא 34 בבית הפיס לגיל הזהב.

בנושא: תזונה בגיל השלישי 

הנחיות לאכילה נכונה ומותאמת
ההרצאה תינתן ע"י התזונאית גב' רחל אור

באדיבות קופ"ח מאוחדת.

הכניסה חופשית
מספר המקומות מוגבל. רישום חובה 

מקומות נפרדים לגברים ונשים

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

גם השנה ל"ג בעומר
יהיה מיוחד, אני בטוח!

ַהַּפַעם ֲאנִי ָּבטּוַח: ְּבִלי ְצִמיִגים, ְּבִלי ַסּפֹות, ְּבִלי ִמְזָרנִים ּוְבִלי ִסּכּונִים.

טפסר משה אבוטבול  
מפקד התחנה האזורית בני ברק

טפסר בכיר אורי שובל
מפקד מחוז דן

בברכה ובהוקרה לעיר ולתושביה
"ואמרתם כה לחי"

תקיים תחנת הכיבוי

שבוע פתוח לקהילה
סיורים מודרכים לכל המשפחה במתחם התחנה הכולל תערוכת ציוד 

ואמצעי כיבוי, הכרת הציוד והתנסות, מצגת הדרכה לבטיחות וכללי זהירות.

מחלקת תרבות

הסיורים מותנים ברישום מראש בלבד ועל בסיס מקום פנוי
בימים הנ"ל יתקיימו סיורי בוקר סגורים והרצאות לתלמידי התתי"ם בעיר

איכות הסביבה בתיאום מחלקת

הסיורים יתקיימו בימים שני, שלישי, רביעי, ח'-י' אייר
בשעות אחה"צ בשני סבבים בשעה 15:00 ובשעה 16:30
הרישום במחלקת תרבות בטלפון: 03-6170342 בין השעות: 10:00-15:00

במסגרת מבצע הבטיחות המשולב של עיריית בני ברק
ומכבי האש לקראת מדורות ל"ג בעומר 

מחלקת
תרבות

המחלקה
לאיכות
הסביבה

















יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

בכל יום יש סיבה 
לפרגן לעצמך 
 משהו שעושה 

לך טוב!
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