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

למביא קופון זה בלבד!
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שעות פתיחה: 
 א'-ה': 7:00-24:00 בלילה
יום ו': 8:00-14:00 בצהריים
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חברי הכנסת אלי כהן ודודי אמסלם יוזמים קיצור שבוע העבודה והענקת סוף שבוע ארוך 
 את יום העבודה החסר, יאלצו העובדים להשלים בשאר ימות השבוע  המתנגדים: 
איגוד התעשיינים הטוענים כי הדבר יפגע בבעלי העסקים  בהסתדרות תומכים, אך 

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

חילוקי דעות בסוגיית 
קיצור שבוע העבודה

מבצע ההיסעים, הנחשב לגדול ביותר בישראל, יבוצע באמצעות כ-1,500 אוטובוסים, שיופעלו 
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יותר מ- 7,000 נסיעות יופעלו ע"י 
התחבורה הציבורית למירון בל"ג בעומר
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התחייבה  'פרטנר' מאיימת 
בפנייה לבית המשפט: "הסבת 
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השקעה בחברה בעלת פוטנציאל עצום



מאת: יעקב אמסלם

ודודי  כהן  אלי  הכנסת  חברי  מקדמים  אותו  חדש  חוק 
יעניק סוף שבוע ארוך מהרגיל אחת לחודש.  אמסלם, 
על פי הצעת החוק, סוף השבוע יונהג מיום שישי עד יום שני. 
על  או  שבוע  אותו  פני  על  ייפרסו  החסרות,  העבודה  שעות 
סוף השבוע  פי ההצעה,  על  כן,  כמו  ימות החודש.  פני שאר 
הארוך יונהג לתקופת זמן של 3 שנים ולאחר ייבחנו השלכותיו 

ויוחלט אם להרחיבו לשבועות נוספים בחודש. 
הצעת החוק תונח לקראת סוף השבוע, וועדת שרים לענייני 
מה  הקרובים,  השבועיים  במהלך  בה  לדון  צפויה  חקיקה 
שמבטיח טיפול מהיר בהצעת החוק. לפי שעה, תומכים בחוק 
לא מעט בכירים בניהם שר האוצר משה כחלון ושר התיירות 

יריב לוין, מרכיבים משמעותיים בקואליציה. 
ח"כ אלי כהן שהוא כאמור מיוזמי המהלך אמר כי "המעבר 
רבות  תועלות  בחובו  טומן  לחודש  אחת  ארוך  שבוע  לסוף 
שיפור  העבודה,  שעות  קיצור  העובד,  שחיקת  צמצום  בהן 
כדוגמת  כלכליים  לענפים  תרומה  הפרט,  של  החיים  איכות 
ימי החופשה של התלמידים מול  וסנכרון  והתיירות,  המסחר 
ימי העבודה של ההורים. התמיכה הרחבה בחוק מבוססת על 

הצורך בהקטנת שעות העבודה בישראל ושיפור הפריון".
שר התיירות, יריב לוין, הודיע כאמור גם הוא כי הוא מתכוון 
לתמוך בהצעת החוק. "כשר תיירות, אני רואה חשיבות עליונה 
ימי  את  יהפוך  שהדבר  ומאמין  ארוכים,  שבוע  סופי  בכינון 

ראשון לימי פנאי ויעודד ויפתח את התיירות בישראל".

התעשיינים מתנגדים – ההסתדרות מסתייגת

או  שונים,  גורמים  מצד  להתנגדות  זוכה  ההצעה  כצפוי, 
- לשכת  להב  נשיא  כהן  רועי  עו"ד  אחרים.  מצד  להסתייגות 
תפגע  ההצעה  כי  טוען  בישראל,  והעסקים  העצמאים  ארגוני 

בבעלי העסקים שידרשו לשלם עבור יום עבודה תמורתו יקבלו 
חצאי שעות על פני כל החודש, "מדובר בהצעה שמשנה את 
סדרי העבודה במשק ואין לה אח ורע בעולם. תוספת של רבע 
שעה ביום זה פארסה, לא ישים ולא רציני. לצערי הצעת החוק 
הקטנים  העסקים  מגזר  על  הכלכליות  מההשלכות  מתעלמת 
והעצמאים המהווים 99% מהמשק בישראל. דווקא בעת הזו 
את  צעדים שיגדילו  על  צריך לחשוב  במיתון  נמצא  שהמשק 
התוצר והפיריון במשק, ולוודא שלא מגלגלים עלויות נוספות 

על המעסיקים שרבים מהם נאבקים להישרדותם כבר היום".
דבריו  את  חיזק  ברוש  שרגא  התעשיינים  התאחדות  נשיא 
של כהן והוסיף: "אני מעריך את הרצון של אנשים להחיל יום 
- המשק לא  לנהוג באחריות  צריך  זאת  נוסף, אך עם  מנוחה 

יוכל לשאת בעלויות האלה".
מנגד, יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, הביע תמיכה בהצעה 
יום  את  ישלימו  שהעובדים  האפשרות  מן  הסתייג  כי  אם 
הראשונה  היא  "ההסתדרות  השבוע.  ימות  במהלך  העבודה 
ולפי  מאחר  העבודה  שבוע  את  לקצר  ברעיון  ולתמוך  להניע 

נתוני ה-OECD, העובדים בישראל עובדים יותר שעות מרוב 
מדינות המערב. העובד הישראלי עובד על פי חוק 43 שעות 

בשבוע, דבר הפוגע בזמן הרווחה וגם ביעילות ובפריון". 
המדינות  ברוב  חוק  פי  על  העבודה  שבוע  זאת,  "לעומת 
המפותחות עומד היום על 40 שעות בשבוע. כל גורם שחושב 
כי הפתרון הוא להטיל את הנטל על העובדים – טועה ומטעה. 
מתוך  אחראית  בצורה  להתבצע  צריך  העבודה  שבוע  קיצור 
באמצעות  הוא  היחידי  הפתרון  ולכן  העובדים  על  מחשבה 
הפחתת שעות העבודה. ההסתדרות תתנגד נחרצות להארכת 
ימי העבודה בישראל ולא נהסס להפעיל על כך סכסוך עבודה 

כללי".

ביניים: ומה עם השבת? 

גם נושא השבת נדון בסוגיה זו. חברת הכנסת עליזה לביא 
את  להסדיר  יש  העבודה,  שבוע  לקיצור  במקביל  כי  טענה 
הרעיון  "ככלל,  הרשמי.  המנוחה  כיום  השבת  של  מעמדה 
שומרת  האוכלוסייה  עבור  השוויון  ערך  את  ויחזק  מבורך 
יום  של  מעמדו  את  להסדיר  מקום  יש  זאת,  עם  יחד  השבת. 
לעבוד בשבת  מנת שלא  על  כיום,  הקיים — שבת.  המנוחה 
נדרש אדם להצהיר שהוא דתי. העיוות הזה מאלץ אדם, שאינו 
מעוניין בכך, לעבוד בשבת או לשקר. הצעת החוק שנמשיך 
לקדם במושב הקרוב מבקשת לאפשר לכל אדם לסרב לעבוד 

ביום המנוחה השבועי מבלי להסתכן בפיטורין".
לחמנוביץ',  רועי  שוויון",  לשבת  "הקואליציה  מנכ"ל 
התייחס לנושא השבת ואמר: "יש לוודא כי הצעת החוק ליום 
מנוחה ביום ראשון, תכלול מפת דרכים ברורה בנושא השבת, 
מסחר.  ובין  ופנאי  בילוי  תרבות  בין  ברורה  הבחנה  ותעשה 
ארוך  סופשבוע  בפני  לעמוד  עלולים  אנו  כן,  תעשה  לא  אם 
זכותם של החלשים ליום מנוחה, והגדלת  של עושק, רמיסת 

העושר של הטייקונים על חשבונם".

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

בהסתדרות תומכים, אך מסתייגים: "הפתרון הוא להטיל את הנטל על העובדים – טועה ומטעה"

 י' באייר תשע"ו 218/5/16

חילוקי דעות בסוגיית 
קיצור שבוע העבודה

יוזמה בכנסת: יקוצר שבוע העבודה ויוחל סוף שבוע ארוך אחת לחודש

סוף שבוע ארוך. חברי הכנסת אלי כהן ודודי אמסלם                                                                                                               )צילומים: מרים אלסטר, פלאש 90( 

מתנגדים. בעלי המפעלים )צילום אילוסטרציה: יונתן זינדל, פלאש 90(



מאת: הילה פלאח

על  יופעלו  למירון  נסיעות  אלפים  משבעת  למעלה 
ל"ג  אירועי  במסגרת  הציבורית,  התחבורה  חברות  ידי 

בעומר, שיחלו ב-25 במאי 2016.  
מבצע ההיסעים, מהגדולים ביותר בישראל, יבוצע באמצעות 
מרכזיים  מוקדים  מ-30  ביותר  שיופעלו  אוטובוסים,   1,500
קווי  ציבורית.  קווי תחבורה   25 הארץ, באמצעות  רחבי  בכל 

התחבורה הציבורית יגיעו עד למתחם הקבר במירון.
קווי התחבורה הציבורית למירון יופעלו מבני ברק, ירושלים, 
אשדוד, חיפה, חצור, נתניה, טבריה, צפת, אלעד, בית שמש, 

ביתר עילית, מודיעין עילית, עפולה, קרית גת ורכסים.
)שאטלים(  מיוחד  הסעה  מערך  יפעיל  התחבורה  משרד 
למתחם  ופארוד  הוזים  עין  מחניוני   אוטובוסים   100 כ- 
הקבר במירון, ללא תשלום, למי שיגיע עם חברות ההיסעים 

הפרטיות. 
הגעה למתחם קבר הרשב"י תתבצע באמצעות אוטובוסים 
מהחניונים  לאחד  יופנה  הפרטי  ברכבו  שיגיע  מי  בלבד. 
הבאים: כרמיאל, חצור או צבעון. משם ניתן יהיה להגיע לקבר 

רק באמצעות תחבורה ציבורית בתשלום.
התחבורה  במשרד  ציבורית  לתחבורה  הארצית  ברשות 

מבצע  לקראת  האחרונות  ההכנות  את  אלה  בימים  משלימים 
ההיסעים הגדול, לאחר חודשים ארוכים של הערכות. למהלך 
שותפים מפעיל התחבורה הציבורית, אגף התנועה במשטרת 
ישראל, המרכז הארצי למקומות קדושים, הרשויות המקומיות 

וגופי סמך.  
הלקחים  הופקו  האחרונים,  החודשים  ששת  במהלך 
הנדרשים ממבצעים קודמים שנערכו בעבר, והוכנסו שינויים 
למירון.  הנוסעים  לציבור  השירות  את  לשפר  שנועדו  רבים, 
חן,  מאיר  ציבורית,  לתחבורה  הארצית  הרשות  מנהל  לדברי 
מורכבים,  היבטים  בעל  ביותר,  משמעותי  באירוע  מדובר 
שהצריך תיאום ושיתוף פעולה עם גורמים רבים. מנהל הרשות 

הדגיש את שיתוף הפעולה המלא עם אגף התנועה במשטרת 
ישראל, ועם כלל הגורמים הלוקחים חלק במבצע.  

מפעילי התחבורה הציבורית נערכים לביקושים מוגברים של 
קהל שיבקש להגיע למירון, במיוחד לאור הוראת המשטרה, 

האוסרת על כניסת כלי רכב פרטיים למתחם הקבר במירון.
והזמנת  מכירה  מוקדי  יפעילו  הציבורית  התחבורה  חברות 
להבטיח  לנוסעים  שיאפשר  דבר  למירון,  מראש  כרטיסים 
למפעילים  אפשרות  ויעניק  עבורם  הרצוי  הנסיעה  מועד  את 

להיערך כראוי למספר האוטובוסים הנדרש בכל שעת נסיעה.
בעומר.  ל"ג  לפני  ימים  עשרה  תתחיל  הכרטיסים  מכירת 
הציבור מתבקש לעקוב אחר הפרסומים של מפעילי התחבורה 
הציבורית. מידע מלא על מערך הנסיעות בתחבורה הציבורית 
03- בטלפון  תשע"ו  מירון  במוקד   למצוא   ניתן  למירון 

ובאתרי  התחבורה  משרד  של  קו"  "כל  מוקד   ,  9411000
המפעילים.  

מצב  חדר  תפעיל  ציבורית  לתחבורה  הארצית  הרשות 
נציגי  נוכחים  יהיו  בו  מירון,  בהר  התחבורה  משרד  של 
הרשות, במטרה להעניק מענה מידי לצרכי חברות התחבורה 
מפעילי התחבורה  וסדרנים של  צוות  אנשי  מאות  הציבורית. 
ובהר  האוטובוסים  של  היציאה  בנקודות  יתפרסו  הציבורית 

מירון, במטרה לשמור על רמת שירות נאותה. 

מאת: ברוך ברגמן

חודשים רבים נמשכת סאגת 'גולן טלקום' בניסיונותיה 
שהתחייבה  כפי  האנטנות  מבניית  עצמה  את  לפטור 
בהסכם עם המדינה. מאז, איימה החברה בפירוק – מה שהיה 
וכן   – המחירים  לירידת  שהביאה  התחרותיות  לאיבוד  מוביל 
אחת  את  למכירתה,  בנוגע  שונות  חברות  עם  מו"מ  ניהלה 
ההגבלים  על  הממונה  דחה  חתימה  סף  על  שהיו  העסקאות 
שטען כי עסקה זו הייתה מביאה לצמצום התחרותיות כאמור. 

כעת, מנסה החברה לבצע מהלך נוסף שיקנה לה את התואר 
מפעיל וירטואלי. את המו"מ עורכת 'גולן' עם חברת 'סלקום' 
והדבר יאפשר ל'גולן' להישאר בשוק הסלולר. לא ברור בשלב 
זה אם משרד התקשורת יסכים למהלך, אך הדבר צפוי לזכות 

להתנגדות חריפה מצד המתחרות. 
שקלים  מיליוני  מאות  'גולן'  לחברת  לחסוך  צפוי  המהלך 
כפי  התשתיות  בניית  במסגרת  לשלם  אמורה  הייתה  אותם 
שנחתם בהסכם. הסבת הרשת ל'מפעיל וירטואלי' תאפשר גם 
החיסכון בבנייתם וכן תאפשר את המיזוג בין 'סלקום' ל'גולן' 

שנדחה כאמור על ידי הממונה על ההגבלים. 

אדומות  נורות  הדליקה  המהלך  את  לבצע  שהכוונה  אלא 
למשרד  בהול  מכתב  לשלוח  שמיהרה  'פרטנר'  במשרדי 
המהלך  מביצוע  חששה  בו  התקשורת  ולמשרד  המשפטים 
על  ל'גולן'  'ימחל'  התקשורת  משרד  במסגרתו,  שלדבריה, 

הפרות החוזה שביצעה בשנים האחרונות. 
"עניינה של פניה זו", כתבו נציגי פרטנר למשרד המשפטים 
והתקשורת. "בחשש ממשי מפני אפשרות כי משרד התקשורת 
כללי למתן  גולן טלקום בע"מ מרישיון  רישיונה של  יסב את 
שיסלול  באופן  וירטואלי,  מפעיל  לרישיון  רט"ן  שירותי 
את  גולן  הפרות  על  בדין,  הסמכה  ללא  למחילה,  הדרך  את 
רשת  להקמת  מחויבותה  על  מוחלט  וויתור  רישיונה  הוראות 
תקשורת עצמאית. גולן מצויה כיום בהליך שימוע בפני משרד 
רישיונה,  הוראות  את  היסודיות  להפרותיה  בנוגע  התקשורת 
ובראשן החובה המוטלת עליה לפרוס רשת תקשורת עצמאית, 

כפי שעשו יתר השחקנים בשוק הסלולר".
יסב  כי משרד התקשורת  כעת האפשרות  "עולה  לדבריהם, 
את רישיונה של גולן לרישיון מפעיל וירטואלי, שאינו מחויב 
כלל בהקמת רשת עצמאית, כדי לאפשר לה לחמוק ממחויבותה 
נטלה  שאותה  עצמאית,  תשתית  בעל  סלולר  כמפעיל  לפעול 
זכתה. ככל שיש אמת במידע  במסגרת מכרזי המדינה שבהם 

האמור, הרי שמדובר במהלך חמור ומקומם במיוחד, המזעזע 
לגולן  להעניק  ניסיון  כל  החוק.  שלטון  של  הספים  אמות  את 
"פרס" בדמות הסבת רישיונה לרישיון מקל, יעמוד בניגוד גמור 
לכלל יסוד במשפטנו שלפיו לא יצא החוטא נשכר, ולפיכך יהא 

משולל כל בסיס משפטי".
באופן  יובהר  אלה,  "בנסיבות  כי  בפרטנר  מבהירים  עוד 
החד והברור ביותר - הסבת רישיונה של גולן לרישיון מפעיל 
וירטואלי, לאחר שהפרה באופן כה מהותי, בוטה ומתריס את 
תנאי רישיונה, לא רק שתהא חסרת סבירות באופן קיצוני, אלא 
שתהווה אף חריגה בוטה מסמכות, באופן השומט את הקרקע 
שהפרה  לגולן,  וירטואלי  רישיון  מתן  כולו.  המהלך  תחת 
יפגע קשות בתמריץ של  כלפי המדינה,  את מחויבותה  בגלוי 
של  ובהתפתחותה  בתשתיות  להשקיע  הסלולר  מפעילי  יתר 
- כל אלה שיקולים חשובים  ובת קיימא בשוק  תחרות הוגנת 

ורלוונטיים אשר אותם השר מחויב לשקול".
בסיום המכתב מבהירים בחברה כי באם המהלך אכן יצא את 
הפועל, החברה תעתור לבית המשפט. "ככל שיתברר כי קיימת 
כוונה להיענות לבקשתה של גולן בענין זה, לא תהסס פרטנר 

לפנות לקבלת סעד הולם מבית המשפט".

3        י' באייר תשע"ו 18/5/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

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

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

לאחר דחיית המיזוג בין חברת 'סלקום' ל'גולן טלקום', מנסה האחרונה 
להסב את פעילותה ולהכירה כ'מפעיל וירטואלי' שיפטור אותה מבניית 
התשתיות עליהם התחייבה  'פרטנר' מאיימת בפנייה לבית המשפט: 

"הסבת רישיונה של גולן לרישיון מפעיל וירטואלי, לא רק שתהא 
חסרת סבירות באופן קיצוני, אלא שתהווה אף חריגה בוטה מסמכות"

המאבק החדש של 
חברת 'גולן טלקום'

מאבק חדש. מיכאל גולן



PB        י' באייר תשע"ו 18/5/16        י' באייר תשע"ו 418/5/16    י"ח בטבת תשע"ו 

כולם נוהרים למרכז הכוון

השר חיים כץ חתם על התקנות – 
החברות יחויבו במאות מיליונים

התעניינות שיא במגוון הקורסים והכשרות מקצועיות של המרכז להכוון 
תעסוקתי של עיריית בני ברק

ועדה בראשות השופט בדימוס אליהו 
וינוגרד קבעה כי יש לעדכן את נתוני 
תוחלת החיים בביטוח הלאומי, מה 
שמגדיל משמעותית את תשלומי 
הביטוח לנפגעי תאונות דרכים 

המאבדים את כושר ההשתכרות 
 השבוע חתם שר הרווחה על 
המלצות הוועדה והפכם לעובדה 
מוגמרת: "זהו מהלך צודק שנועד 

להטיב עם המבוטחים"  בחברות 
לא אמרו עדיין את המילה האחרונה

מאת: הילה פלאח

במרכז להכוון תעסוקתי של עיריית בני ברק מדווחים 
על התעניינות שיא במגוון הקורסים וההכשרות אליהם 
החלה ההרשמה בשבוע האחרון. בעקבות הפרסומים הגיעו 
אלפי פניות אל מוקד ההרשמה המיוחד של המרכז בבקשה 

להירשם לאחד ממגוון הקורסים.
יצוין, כי בתהליך בחירת הקורסים וההכשרות המקצועיות 
להשתלב  ניתן  בהן  ומקצועות  תחומים  על  עיקרי  דגש  ניתן 
מבוקשים  כמקצועות  ונחשבים  התעסוקה  בשוק  בקלות 
פעולה  ושיתופי  החרדי  לציבור  המלאה  התאמתם  במשק, 
שכל  כך  בתחום.  והמובילים  ביותר  המקצועיים  הגופים  עם 
באווירה  מקצועית  מהכשרה  ליהנות  יוכל  בקורסים  משתתף 

חרדית, ברמה הגבוהה ביותר ובמחיר מסובסד.
ברשימת הקורסים המבוקשים ניתן למנות: מודיעין עסקי – 
קורס שיערך ע"י המכללה העסקית של לשכת המסחר בת,א, 

קורס יזמות קולינארית בהדרכת השף הבנלאומי שי אוחנה, 
קורס  הנשיא,  מכללת  ע"י  שייערך  בגבס  בנייה  מנהלי  קורס 
פקידי ביטוח עם מר שמעון גילהר, קורס בניית אתרים לבעלי 
ע"י  שיערך  ותיווך  נדל"ן  יזמות  קורס   ,topedu ע"י  עסקים 
מר ראובן ביילסקי ובסומו לאחר המבחן ייקבלו המשתתפים 
למחשב  משולב  טכנאות  קורס  המשפטים,  ממשרד  תעודה 
קורס   ,itworks בשיתוף  למנהל  המכללה  ע"י  וסלולאר 
ע"י   2 שרברבות  קורס  איכלוב,  טרם  בשיתוף  דמים  לקיחת 

מכללת אין ליין,.
קורסי  מחשב,  ויישומי  באקסל  הקורסים  ייפתחו  כמו"כ, 
אנגלית מ A-Z וכן שוברי לימוד למגוון קורסים מקצועיים 

נוספים.
בהפרדה  הינם  המרכז  שרותי  וכל  וההכשרות  הקורסים 
מלאה בין גברים לנשים, ומיועדים למי שהתייעץ עם רבותיו 

לפני יציאתו לעולם התעסוקה.
רחוב  להכוון תעסוקתי  והרשמה: המרכז  נוספים  לפרטים 

הירדן 31 בני ברק, טלפונים: 03-7707300/1/2/3.

מאת: ברוך ברגמן

ועדה בראשות השופט בדימוס אליהו וינוגרד הגישה 
הביטוח  חברות  פיהן  שעל  מסקנותיה  את  לאחרונה 
מאות  של  בהיקף  נוספים  חיובים  בדמות  קשה  מכה  יספגו 
מיליוני שקלים. את הוועדה הקים שר הרווחה לשעבר מאיר 
כהן בשנת 2014 במטרה לבדוק את שיטת החישוב בביטוח 
הלאומי. הוועדה מצאה כי שיטת החישוב הנוכחית בביטוח 
הלאומי בסוגיית פיצויים לנפגעי תאונות המאבדים את כושר 
מעודכנים.  לא  חיים  תוחלת  נתוני  פי  על  היא  ההשתכרות 

עדכון תוחלת החיים במקרה הזה, יגדיל את סכום הפיצוי.
כמו כן, קבעה הוועדה כי במידה והנפגע בוחר לקבל את 
הפיצוי באופן חד פעמי ולא כתשלום חודשי, יש לחשבן את 
שאמור  מה   ,3% של  ולא   2% של  בריבית  לתשלום  הסכום 
לחברות  הישירות  ההשלכות  הפיצוי.  סכום  את  להגדיל  גם 
את  תובע  הלאומי  הביטוח  כי  העובדה  מחמת  הם  הביטוח 

חברות הביטוח על כספים ששולמו מצידו על אף העובדה כי 
הנפגעים הם מבוטחים בחברות פרטיות. 

וטענו  לדבר,  התנגדות  כצפוי  הביעו  הביטוח  בחברות 
כך שאת  הרכב,  ביטוחי  במחירי  לעליה  יביא  השינוי  אם  כי 

השינוי יספגו הלקוחות ולא החברות. 
לא  כי  הביטוח  חברות  בקרב  תקווה  עוד  היה  השבוע  עד 
ייושמו המלצות הוועדה, אך השבוע חתם שר הרווחה חיים 
כץ על התקנות, מה שהופך את ההמלצות לעובדה מוגמרת. 
צפויות  והן  החל  לא  עדיים  החברות  של  מאבקן  זאת,  עם 
להפעיל מכבש לחצים בשבועות הקרובים בכדי לשנות את 

ההחלטה.
"זהו מהלך צודק שנועד להטיב עם המבוטחים כך שיקבלו 
את מה שמגיע להם בהתאם לתוחלת החיים הריאלית", אמר 
השר חיים כץ אמש. "מדובר בשינוי מושכל, שלוקח בחשבון 
להשתנות  יכולה  הריבית  בהן  ומצבים  עתידיים  שינויים 
פגיעה  לאפשר  מבלי  לשוק  הותאמה  הריבית  ולכאן.  לכאן 

במבוטחים, ותתעדכן בהתאם לממוצע מידי ארבע שנים".

אבי בנטוב

מחלקת עסקים

הניתוח 
וההחלמה

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

הבן שלי הקטן, מה שקרא בן הזקונים, כמעט בן 14, 
עבר בשבוע שעבר ניתוח באוזן, בהרדמה מלאה. סוג 
של התמודדות גם לנו כהורים, עיניו של הילד תלויות בך. 
השאלות שלו נכונות: אבא זה יכאב? אבא אתה תהיה לידי 
כאלה?  ניתוחים  כבר  עשה  הזה  הרופא  אבא  הניתוח?  כל 
עיניו  כי  וסבלנות,  אהבה  בהמון  מהולות  שלי  התשובות 
תלויות בך, הוא לחוץ, הוא במתח מפני הבלתי נודע, האמת 
לווינו  שיחדיו  זוגתי  כלפי  כלפיו,  חוץ,  כלפי  אבל  אני,  גם 
רגישות  בריאות, לשדר  בטחון, לשדר  חייבים לשדר  אותו, 

ונחישות כי מה שמוקרן ממך עובר לכולם.
הסניטר מגיע לחדר שלו, אומר בקול, בנטוב נדב, אנחנו 
הולכים לניתוח. הוא מתמתח כולו, מביט בי, תולה את כל 
יהבו בי, מחזיק לי את היד חזק, אני מחייך אליו חיוך אוהב, 
מתקדמים  בהיר.  תכלת  בכחול  לבוש  הסניטר  מול  ונעמד 
הניתוח, לשם מגיע הרופא  לפני חדר  לכיוון חדר ההמתנה 
אתם  השאלות.  כל  את  שואל  בירוק,  לבוש  הוא  המנתח. 
לכיוון  חץ  שחור  בטוש  מסמן  הוא  נדב,  אתה  ההורים, 
חדר  בתוך  והצוות  הוא  יטעו,  לא  שחלילה  הנכונה,  האוזן 
כל  לא  רוסי  מבטא  עם  המרדים,  מגיע  מכן  לאחר  הניתוח. 
כבר  נדב,  הוא,  שאלות.  אותן  את  שוב  ושואל  רדום,  כך 
עונה כבקי ורגיל, סוג של ניצחון מתפשט על פניו, אז פונה 
נכנס אתנו לחדר הניתוח,  המרדים לגיבור שבחבורה, אתה 

ברוררררררר.
שם, כבר כל הצוות בהיכון, נדב שוכב על מיטת הניתוחים, 
שוב מחזיק את ידי חזק, אני לוחש לו מילות אהבה, מלטף 
יקנה  אבא  לך  שבא  מה  תבקש  נדבי,  לו,  אומר  ראשו,  את 
תאורה,  מכוון  המזרקים,  את  מכין  הצוות  חושב,  הוא  לך, 
הערכה כולה מוכנה. אני מסכים למה שהוא מבקש, לוחש 
לו באוזן שלא ידאג כי אתמול היינו יחד אצל מרן רבי חיים 
קנייבסקי לקבל ברכה, בירך בחום, התעניין לשלומו, החדר 
ובהוד  שבסבלנות  הדור  מגדול  התרגשו  כולם  מלכת,  עצר 
והדר, הרגיע ילד קטן, אמר לו, ילד שהולך עם ציציות בחוץ 
הוא  אותו,  דקר  הראשון  המזרק  מהניתוח.  לפחד  צריך  לא 
אותך  אוהב  אבא  חנוק,  בקל  לו  אמרתי  להתערפל,  התחיל 

הכי בעולם, חייך חיוך טהור ונרדם.
אנחנו בחוץ במתח, מחכים שעה ועוד שעה, פרק תהילים 
ועוד פרק תהילים, משפחה וחברים מתקשרים לברך ולעודד, 
ישראל,  לא  גם עמך  ולצערי  ישראל,  בהמתנה מחכים עמך 
מבני דודנו הישמעאלים, רופא יהודי מטפל בילד ערבי, מי 
יודע כשיגדל מה ילד יום, האם חלילה ידקור את הילד שלי, 

במספריים או בסכין.
השעות חולפות, הדריכות נותנת בנו את אותותינו. סיימתי 
את כל ספר התהילים, רחמי וליבי נתונים לאהוב שבפנים. אני 
מנסה לאסוף שבבי מידע מחדר הניתוח. הנה הרופא יוצא, 
חיוך על פניו, אדיבותו מיוחדת, בפיו בשורות טובות. נכנסים 
פנימה לחדר ההתאוששות, מחכים שהשפעת סם ההרדמה 
תפוג. הוא מתעורר כזה, חצי ער חצי ישן, אבל מזהה אותנו 
לידו. אבא תביא לי סידור לוחש לי הצדיק הקטן. למה? אני 
רוצה לברך הגומל. הדמעות חונקות אותי, מתוק שלי, הגומל 

נגיד בבית הכנסת, תתאושש ותגיד "נשמת כל חי".
איתו  שעשה  החסד  על  עולם  לבורא  ותודה  השם  ברוך 
ורבנו מרן רבי  ואיתנו, הכל עבר בשלום, ברכתו של מורנו 
חיים קנייבסקי ליוותה אותנו לכל אורך הדרך. מכאן שלוחה 
התודה לכל המשפחה והחברים על התמיכה, ולבן דודי הרב 
שמעון בן טוב שליט"א שהגיע באישון ליל לחזק את ידנו, 
ולפרופסור ג'אן איב סישל, שמלאך הרפואה ליווה אותו לכל 

אורך הדרך, ולבית החולים שערי צדק בירושלים.

השר חיים כץ 
)צילום: פלאש 90(
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קיץ טוב ונסיעה בטוחה!

כפל מבצעים
בדרך לרשב"י !
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כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

מבצע באדג'ט בדרך למירון: 
שוכרים רכב ל-3 ימים ומקבלים

את היום הרביעי + נהג נוסף במתנה!

המבצע להשכרות שמתחילות עד יום כ"ג אייר תשע"ו (31.5.2016). 
יום רביעי במתנה – עד 2 ימים במתנה לכל חוזה שכירות. מוגבל 
להשכרות רכב מקבוצות X, F, J, E, H, I. החברה רשאית להפסיק את 

המבצע בכל עת. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.
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 צרכנות

קצרצרים

לימודי מעבדה רפואית - מקצוע לחיים
לימודי  בירושלים:  החרדית  במכללה  המחר  מקצוע 
מבוקש  מעשי,  מקצוע  לרכישת  הרפואית  המעבדה 
הרפואית  המעבדה  לימודי  ופיתוח  במחקר  ומתקדם 
שנבחרו  המכללה,  שמציעה  החוגים  ממגוון  חלק  הם 
המכללה  של  הרעיונית  מהתפיסה  יוצא  כפועל  בקפידה 
הרואה- מחד מחוייבות כלפי התלמידים ללימוד מקצועות 
העבודה,  בשוק  ומוצלחת  מהירה  השתלבות  המאפשרים 
ומאידך- מקצועות ערכיים התורמים לחברה. משך לימודי 
במכללה  נלמדים  והם   שנים,   3 הינו  הרפואית  המעבדה 
בסופם  הדסה.  האקדמית  המכללה  מטעם  החרדית 
"עובד  ורישיון  ראשון  אקדמי  תואר  הבוגרים  מקבלים 
שהינו  רישיון   - הבריאות  משרד  מטעם  מוסמך"  מעבדה 
תנאי הכרחי לעבודה במעבדה. במשך 13 השנים הוכשרו 
תחומים  במגוון  עבודה  בשוק  שהשתלבו  בוגרים  מאות 
פרטיות,  ומעבדות  מרפאות  חולים,  בבתי  מעבודה  החל   :
והמשך  באוניברסיטה   מחקר  ומעבדות  חולים  קופות 
במשטרה  פלילי  זיהוי   , תרופות  חברות  הייטק,  בחברות 

www.mcy.org.il :ועוד. ההרשמה בעיצומה

זה הזמן ל'כיוון' חדש!
הירושלמי  המרכז  'כיוון',  במרכז 
תעסוקתית,  להכוונה  המוביל 
בחבילה  הקיץ  את  פותחים 
מגוון  עם  מקצוע  ללימוד  ייחודית 

והכוון,  ייעוץ  ביניהם  התעסוקה,  לעולם  הנוגעים  שירותים 
העבודה,  לשוק  הכנה  סדנאות  תעסוקתיים,  אבחונים 
קורסים להשלמת לימודי בסיס, מחלקת השמה, ועוד. כעת 
ממתינה במרכז 'כיוון' במיוחד בשבילכם תוכנית השתלבות 
של  ומקצועית  אישית  התאמה  שמטרתה  מקצוע,  בלימודי 
לימודי מקצוע לכל פונה ופונה. המרכז מציע מגוון הכשרות 
מקצועיות במקצועות המובילים בשוק התעסוקה, בשיתוף 
בתחומים  הראשונה  השורה  מן  וחברות  מובילים  מרצים 
ירושלים לבוא ולהתרשם  השונים. אנו מזמינים את תושבי 

מן האפשרויות הנרחבות".

קפה ומאפה ב- 5 ₪ בלבד
השרון  שיבולת  מאפיית  הרבים,  הלקוחות  בקשת  לאור 
שבוע  בעוד  מהמבצעים  ליהנות  להמשיך  אתכם  מזמינה 
על  במתנה  עוגה  לקבל:  תוכלו  המבצעים  במסגרת  נוסף. 
 כל קניה ב- 25 ₪ ומעלה, קפה+מאפה ב-5 ₪ בלבד, 3 חלות 
ב-18 ₪, מגוון לחמי מחמצת 2 ב- 28 ₪, בורקס תפו"א ורוגעלך 
שקלים   10 ב-  לחמניות   10 ק"ג,   1 מעל  בקניה  ב-19.90ש"ח 
בלבד ועוד מבצעים ומאפים איכותיים, טריים ובכשרות מהודרת 
הם  כי  מוסרים  המאפייה  בהנהלת  שליט"א.  לנדא  הרב  של 
מתנצלים מראש על העומס הרב ומבטיחים שירות מהיר ואדיב 
ללא פשרות. במקום ניתן לבחור סלטים בהרכבה אישית וליהנות 
מטוסטים טריים ועשירים בכל טוב. כל מוצרי המאפיה מלווים ע"י 
דיאטנים מובילים בענף. מאפיית שיבולת השרון, מחכים לכם 
ברק. בני   12 ובז'בוטינסקי  מכבי(  )בנין  ב"ב   86 עקיבא   ברבי 

תחרות עוגת יום ההולדת של סימילאק 
מתרגשים  למהדרין  בסימילאק 
לראות כי צרכנים רבים משתתפים 
בתחרות עוגת יום ההולדת, ותמונות 
ויפות  מושקעות  עוגות  של  רבות 
בימים  התחרות.  כתובת  אל  הגיעו 
אלו חוגג סימילאק למהדרין, תחליף 
שנות   5 בישראל,  המתקדם  החלב 
צרכני  מוזמנים  כך  ולרגל  פעילות 
בתחרות,  להשתתף  החרדי  המגזר 
מיוחדת,  הולדת  יום  עוגת  להכין 
ב-500  לזכות  הזדמנות  ולקבל 

שקלים למימוש ברשת 'יש חסד'. לפרטים: 1800-65-65-01.

'מה חשוב במשכנתא'? 
"נפגשים  פעילות  במסגרת 
התקיימה  טפחות",  במזרחי 
מחכימה  הרצאה  אייר  ב-ב' 
חשוב  'מה  על  ומרתקת 

מרכז  טפחות  מזרחי  בסניף  שטיין  משה  עם  במשכנתא' 
שטיין,  משה  ברק.  בבני  טרפון  רבי  ברחוב  טרפון,  עסקים 
את  לימד  טפחות,  מזרחי  בבנק  למשכנתאות  מומחה 
את  לקחת  כיצד  המשכנתא:  על  לדעת  שחשוב  מה  כל 
המשכנתא שתתאים לכם ביותר, מהם מסלולי המשכנתא 
כל  של  והחסרונות  היתרונות  הסיכונים,  ומהם  השונים 
אחד מהם, התכנון העתידי, אחוזי המימון הכדאיים, הסבר 
מפורט על התהליך בעצמו ועוד. 'נפגשים במזרחי טפחות' 
מעשירות  הרצאות  המציעה  קהילתית  פעילות  הינה 
למבוגרים ופעילויות לילדים למען הקהילה. ההרצאות כולן 
ומיועדות  בנפרד,  ולנשים  לגברים  עלות,  ללא  מתקיימות 

לקהל הרחב וללקוחות כל הבנקים בהרשמה מראש.

מעלימים את החלודה 
לקיץ  הגשמים,  עונת  לסוף  חיכיתם 
שיאפשר לכם לצבוע את מוצרי המתכת: 
 – הגינה  לגדר  ועד  בחלון  מהסורגים 
'יעקובי'  מבית  האיכותי  הצבע  'המרייט' 
מוצרי  לצביעת  המושלם  הפתרון  הוא  
עסק  הן  מתכות  עליהם.  והגנה  מתכת 
מים,  מפני  עליהן  להגן  חשוב  ולכן  יקר 
במראה  לפגוע  העלולים  וחלודה  לחות 

המתכת, בחוזקה ובעמידות שלה. צבעי המרייט של 'יעקובי' 
מציעים פתרון מושלם לצביעה על מתכת חלודה המעניק 
וגימור נפלא למשטחי המתכת.  יופי  גם הגנה ועמידות וגם 
ועכשיו: זמינות וקלות צביעה שלא היתה כמותה: כשבוחרים 
או  בצבע  צורך  ללא  אחת,  צבע  קופסת  קונים  בהמרייט, 
שכבת בסיס. את צבעי המרייט צובעים ישירות על מתכת 
 8 עד  של  הגנה  למתכת  מעניקים  המרייט  צבעי  חלודה. 
שנים ובנוסף, נוסחת ההגנה הכפולה החדשנית, דוחה מים 

ביעילות רבה יותר ומגינה מפני חלודה לאורך זמן.

דירקטוריון לאומי מינה ראש חטיבה פיננסית בבנק
לתפקיד  זיו  עומר  רו"ח  את  אמש  מינה  לאומי  דירקטוריון 
צפוי  זיו  הבנק.  הנהלת  וחבר  הפיננסית  החטיבה  ראש 
לתפקיד  להתמנות  שעתיד  פאינרו,  רון  רו"ח  את  להחליף 
מנכ"ל חברת כרטיסי האשראי לאומי קארד, לאחר תקופת 
כהונה בת 4 שנים. תאריך תחילת כהונתו של זיו טרם נקבע 
ומינויו כפוף לאישור בנק ישראל. רו"ח עומר זיו, יליד 1970, 
בהצטיינות  וחשבונאות  בכלכלה  ראשון  תואר  בוגר  הינו 
עסקים  במנהל  שני  תואר  בוגר  העברית,  מהאוניברסיטה 
באקטואריה  שני  תואר  בוגר  וכן  העברית  מהאוניברסיטה 
האחרונות  השנים  בשש  כיהן  זיו  חיפה.  מאוניברסיטת 
אחזקות  הפניקס  למנכ"ל  ומשנה  כספים  כסמנכ"ל 
והפניקס חברה לביטוח. לפני כן כיהן זיו כחשבונאי הראשי 
של קבוצת מגדל וקודם לכן כסגן מנהל מחלקת תאגידים 

ברשות לניירות ערך.

למה הקקאו בריא לנו?
חברת 'מעולה' המשווקת מוצרי מזון איכות 
לשוק הישראלי, מביאה לנו 10 סיבות למה 
להתחיל את היום דווקא עם קקאו 'מעולה': 
1. קקאו משביע ומכבה תיאבון. 2. גורם לנו 
מאחר  ורגועים  אהובים  שמחים  להרגיש 
דופמין  הסרטונין,  רמות  את  מעלה  והוא 

הכימיה  את  מאזן   .4 ולמוח.  ללב  מעולה   .3 ופנילטלמין. 
 .7 העצמות.  את  מחזק   .6 והמון.  אנרגיה  נותן   .5 במוח. 
עשיר במינרלים, ברזל, מגנזיום, סידן, אבץ, נחושת, אשלגן, 
כרומיום, ומכך שהוא מאזן את רמות הסוכר ומצבי הרוח. 8. 
 .C עשיר ביותר במזונות נוגדי חמצון. 9. עשיר מאוד בויטמין

ו-10. קקאו הוא מקור ראשון של מגנזיום.

עוגות לחלק'ה 
בישראל  המובילה  המאפים  רשת  נאמן',  'מאפה  רשת 
עוגות  של  מגוון  לכם  מציעה  ובמצוינות,  באיכות  בטעם, 
 - ומתוקים   מלוחים  מאפים  נפלא,  בטעם  עוגיות  חגיגיות, 
הראשונה  התספורת  את  החוגגים  החלקה  ילדי  לכבוד 
בירושלים.  הצדיק  שמעון  בקבר  או  רשב"י  בציון  במירון, 
מבית  עוגות  עם  טוב  טעם  תקבל  החלקה  חגיגת  הפעם 
וכמובן, לחמניות למי שחוגג את המאורע בסעודה  'נאמן'. 
בל"ג בעומר. "אנחנו משתתפים בשמחתם של ילדי החלקה 
ומשפחותיהם", אומרת ריקי מרשת 'נאמן', "מאחלים להם 
ועומדים לרשותם במיטב המאפים  נחת,  והרבה  טוב  מזל 
מקורי  טעם  לקוח  לכל  מגישים  אנחנו  האירוע.  לקראת 
ואיכותי של מאפה משובח ששווה לחגוג איתו". רשת מאפה 
'נאמן' מונה עשרות סניפים ברחבי הארץ והיא עומדת תחת 

הכשרות המהודרת של בד"ץ אגודת ישראל. 

ההגנה האישית הטובה 
הם עוקצים והם מטרידים. 
אתם  בשטח  כשהיתושים 
אישית  הגנה  מוכרחים 
מוצרי  סדרת  צמודה. 
את  לכם  מעניקה  די  סנו 
הטובה  אישית  ההגנה 
יתושים. מפני  בישראל 

מיועדים  די  סנו   מוצרי 
למריחה או לריסוס ישיר על העור, ומעניקים הגנה מושלמת 
באיזורים המרוחים. סנו די הוכח כיעיל למשך מספר שעות 
את  ודוחה  למריחה  נוח  במיוחד.  קשים  אקלים  בתנאי  גם 
המעופפים מוצצי הדם עוד לפני שהם נוגעים בעור. אידיאלי 
לשימוש בטיולים, נסיעות, בבית ובחוץ. בסדרת סנו די מגוון 
על  נוחה  למריחה   – און  רול  די  סנו  לבחירתכם:  תכשירים 
את  ומרענן  מרגיע  אלוורה-  בתוספת  און  רול  די  סנו  הגוף, 
אקליפטוס  תמצית  בסיס  על  טבעי-  ממקור  די  סנו  העור. 
וילדים. לתינוקות  יתושים-  דוחה  תחליב  די  וסנו   לימוני 

מרשמלו "על האש"
חברת 'מעולה' המשווקת מוצרי מזון 
בישול ואפיה לשוק הרחב, נותנת לנו 
מתכון טעים אש למרשמלו על האש.
קרנצ'י  מושלם  ממתק  לכם  יצא  כך 

מבחוץ ורך ומתוק מבפנים:
מעל  ס"מ   10 המרשמלו  את  שמים 

הלהבה:
30 שניות הפנים עדיין צמיגי, הדופן מתקשה
45 שניות הפנים מתרכך, אך הליבה צמיגית 

75 שניות המרשמלו מושלם: רך ונוזלי מבפנים ופריך מבחוץ
90 שניות הדפנות משחימות, עדיין יש "גרעין" צמיגי 

100 שניות המרשמלו נשרף 100%
תכולה: 100 ג', כשרות: בד"צ העדה החרדית

עשרת הדברות של אסתי לאודר למייק אפ:
רצוי להניח מייק אפ ואח"כ לפדר קלות עם 

פודרה 
למראה משודרג של העור הניחי מייק אפ 
ה- T ומייק  אזורי  על  מגוון  העור  בטון  בהיר 

אפ כהה יותר בשאר האזורים.
טונים על  מייק אפ כהה בשני  ניתן להניח 
טבעי (תוצאה  סומק  ולקבל  הלחיים  אזורי 

טבעית ויפה(    
לעור שמן כדאי להניח מייק אפ מאט-על 

בסיס מים
מתאים  אינו  מאט  אפ  מייק  גימור 

. לחות  בסיס  על  אפ  במייק  השתמשו  ויבש.  בוגר   לעור 
יש להשתמש עם מעט   – לשאריות של מסקרה/ צללית 

מייק אפ לטשטוש ולא פודרה
תמיד עדיף לבחור את המייק אפ הצהבהב יותר ולהתאפר 
בצלליות / סומק/ שפתון - עם צבעים משלימים כמו: ורוד, 

סגול , חציל, כחול וכו'.
מייק אפ באופן חלקי על הפנים  הידעתן? אפשר למרוח 

ולהשלים את המראה עם קונסילר ופודרה
פודרה  עם  רק  להשתמש  אפשר  קליל טבעי  למראה 

דחוסה או מייק אפ בשילוב מים/ פיגמנט ופחות הזנה.
פודרה  ואילו  יותר  מוקפד  מראה  מעניקה  אבן  פודרה 

בתפזורת מעניקה מראה טבעי יותר.

תואר נחשק במערכות מידע
ההייטק?  בתחום  נחשבת  בעבודה  להשתלב  אותך  מעניין 
שונים  בארגונים  חכמות  מערכות  עובדות  כיצד  להבין 
ולהיות חלק מהמהפכה הזו? בקמפוס החרדי של הקריה 
ללימודים  עכשיו  להירשם  אותך  מזמינים  אונו  האקדמית 
ולהשתלב  מידע  מערכות  בניתוח  התמחות  עם  לתואר 
בתפקידי טכנולוגיה מגוונים: מנתח ומעצב מערכות מידע, 
מנהל בסיסי נתונים, DBA, מבקר מערכות מידע, מתכנת 
ERP, JAVA   ועוד. בוא והצטרף למאות הבוגרים המצליחים 
שלנו, שכבר משולבים בעמדות מפתח  בחברות ותאגידים 
 Microsoft, Orange,  , כדוגמת:  במשק  מהמובילים 
בינלאומי,  בנק  לאומי,  בנק  פוינט,  צ'ק   ,  ,IBM, Amdocs
מימון ישיר, מכבי שירותי בריאות, חיל האוויר וצה"ל, ארגוני 
טק,  היי  חברות  ממשלה,  משרדי  תעשייה,  חברות  ביטחון, 

חברות שירותים ועוד. לפרטים: 03-5382270

יולדות יקבלו לילה חינם בבית ההחלמה 
ההטבות  סל  במסגרת  כי  מודיע  הדסה  הרפואי  המרכז 
לפיו  סטון',  'טלז  ההחלמה  בית  עם  שת"פ  נסגר  ליולדות,  
במסגרת  להן  הניתנת  ההטבה  את  לקבל  יוכלו  יולדות 
שבכשרות  סטון'  'טלז  החלמה  בבית  חינם  שלישי  לילה 
לקבל    - הקיימת  לאפשרות  בנוסף  זאת  החרדית',  'העדה 
את הטבה במלון יולדות 'הדסה בייבי'.  האפשרות לבחירת 
המלון לשהייה של לילה חינם ניתן לבחירתה של כל יולדת  
מבתי החולים 'הדסה עין כרם' ו'הדסה הר הצופים'. יצוין, כי 
בבתי החולים 'הדסה עין כרם' ו'הדסה הר הצופים' קיימים 
'טומאת  לסאגת  בעולם  מסוגם  ראשונים  פתרונות  גם 
כוהנים' שמעסיקה שנים רבות את עולם ההלכה והרפואה. 
את  שפותרת  חדשנית  מערכת  יושמה  גדולה  בהשקעה 
הבעיה ומעדכנת את הבאים בשערי בית החולים בכל רגע 

נתון האם מותרת הכניסה לכהנים.

 שניים קפה 
מוצרי   2 משיקה   עלית  קפה 

קפה טורקי חדשים:
איטית,  בקליה  טורקי  קפה 
וקפה  עמוק  עוצמתי  בטעם 
בטעם  בהירה,  בקליה  טורקי 
הגובר  מהעניין  כחלק  מעודן. 

השקת  טעם,  ואניני  צעירים  צרכנים  בקרב  איכותי  בקפה 
הקליה  תהליך  בעצם  מתמקדת  החדשים  המוצרים 
וזכרו!  הטורקי.  הקפה  של  והארומה  הטעם  על  והשפעתו 
כדי ליהנות מטעמי הקפה הטורקי החדשים: בוזקים כפית 
עילית,  טורקי  - קפה  ומעורר  גדושה של הקפה הכי טעים 
מוזגים אל הכוס מים רותחים באמת)!!!( מערבבים ונותנים 
לקפה קצת לנוח... ממתיקים בסוכר כמה שאוהבים, מחכים 
שהגרגרים ישקעו, שואפים קצת מהארומה המדהימה ורק 
אז... לוקחים לאט לאט לגימה של קפה משובח ומתעוררים. 
כשרות: בד"צ עדה חרדית. מהדורה מוגבלת לחודשים מאי-

יוני, להשיג ברשתות השיווק המובחרות .

כשאתם יוצאים לנסיעות ארוכות דוגמת נסיעה 
לציון הרשב"י במירון בל"ג בעומר והילדים 
רעבים, יש פתרון מושלם, טעים ומזין בשבילכם: 
סטארקיסט ֶלה-סנדביץ' בשלושה טעמים, 
פשוט לפתוח ולמרוח על הכריך הטרי. מספיק 
לכחמישה כריכים ומגיע בשילוב עם מכסה 
לשימוש חוזר ושמירת הטריות במקרר. כשרות: 
בד"צ חתם סופר פ"ת

אביב הגיע והאלרגיה כאן
מתאפיינת  השחת  קדחת 
כמו  שונות  לוואי  בתופעות 
צריבה  באף,  גירוי  מימית,  נזלת 
ולעיתים  התעטשויות  בעיניים, 
לרוב  ונמשכת  נשימה  קשיי 
שבועות.  שלושה  עד  שבוע 
ש  כך  על  מצביעים  סקרים 
20% מהציבור בישראל סובלים 

12% מנזלת אלרגית עונתית; כרבע  מנזלת אלרגית, בהם 
מהסובלים מציינים כי האלרגיה שלהם נגרמת ע"י צמחים/

 Kleenex פריחה. מותג הטישו הבינלאומי, קלינקס, מציג
lotion , ממחטות אף קלינקס לושן עשויים משלוש שכבות 
של נייר טישו רך ונעים, מעניקות תחושה מלטפת בכל קינוח. 
מגבוני טישו קלינקס לושן מועשרים בתמצית אלוורה, לחות 
במיוחד  ויעילים  עור האף,  על  E, המסייעים בהגנה  וויטמין 

במניעת אף מגורה ואדמומי הסובל מאלרגיה.

המותג הקולינארי 
"מאסטר שף" 
מרחיב את סדרת פירורי הלחם 
ומשיק: פירורים אפויים בסגנון 
גריסיני לציפוי פריך ועדין - 
אידיאלי לאפייה ולטיגון. 
מחיר: 7.90 ₪ כשר פרווה 
בהשגחת בד"ץ אגודת ישראל

מכון המחקר הבינלאומי 
 TNS( 2016( קנטאר מדיה
בסקר עבור מוצר השנה: 
89.7%  ציינו שביעות רצון 
מסדרת מוצרי ''עוף טוב'' 
מופחתי מלח. סדרת שניצלים 
30% מופחתי מלח של ''עוף 
טוב'' זכתה בתחרות ''מוצר 
השנה 2016''

"מאסטר שף" ממשיך להתרחב 
ומשיק לראשונה סדרת 

ממרחים איכותיים מארצות 
המקור: חרדל דיז'ון צרפתי 

ומיונז הולנדי. כשרות: בד"צ 
אגודת ישראל ובאישור הרבנות 

הראשית לישראל. מחירים: 
₪ 11.90 - ₪ 9.90

על פי דו"ח סטורנקסט לשנת 
2015 עומדת "אחוה" בראש 

מותגי הטחינות הנמכרות 
בישראל עם נתח שוק כספי 

של 34% ונתח שוק כמותי 
של 39%. לאחרונה הוזילה 
"אחוה" את מחירי הטחינה 

הגולמית למחיר ממוצע של 
10 שקלים בלבד 

קיץ בטעם טרופי 
מרענן: שוקולד 

רוזמרי במילוי 
קוקוס. שילוב ייחודי 

של שוקולד חלב 
שווייצרי איכותי של 

שמרלינג'ס ומילוי 
פרלין משובח ונימוח  

בטעם קוקוס

ופל מן בשחקים: 
זו הפעם הראשונה 

שבה ישווקו 
ופלים ועוגיות של 
מותג "מן" האהוב 

והנוסטלגי באריזות 
אישיות לכל נוסע 

בטיסות אל-על



מתחדשים

פריט שני     כל החנות

% הנחה

ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583        בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862

ארועים     תינוקות    ילדות    נשים

בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז
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קווין ביי ננה בסניף אושר עד      סניף ירושלים רח' שמגר 16,  קניון רב שפע

צידנית סמיילי עם 
ידיות אלומניות. 

מחיר: 60 ₪ להשיג 
ברשת הסטוק

SABON גאה להשיק סדרת מוצרי אווירה  בניחוח 
BREEZE המדהים. בסדרה: מרכך כביסה מרוכז )69 
₪ 1ליטר מרוכז( מבשם טקסטיל )66 ₪ 350 מ"ל( נר 

ריחני בקופסת פח )79 ₪( ארומה 
מפיץ ריח )149 ₪ 500 מ"ל(

מבצעים ארציים לחודש מאי 
2016  במותג הטיפוח 

Weleda. לדוגמה: 
ארומה תוש תרסיס 

ב-  20% הנחה. 
להשיג ברשת "ניצת 

הדובדבן",  ברשת 
"אניס" וברשת 

"קסטל"

המותג האמריקאי CND  השיק פלטת גוונים מתוקה, 
 FLIRTATION פסטלית ורכה לקיץ 2016.  קולקציית
מאגדת 8 גווני לק מסדרת  Vinylux. מחיר: 55 ₪

פצירה חשמלית לכף 
הרגל נטענת ועמידה במים 
המספקת פתרון יעיל ומיידי 
להסרה של עור קשה ללא 
 .Scholl מאמץ של חברת

מחיר: 227 ₪. להשיג 
בטלפארמה, בית המרקחת 

המקוון מקבוצת פישמן 
1-800-61-62-63

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

רקמה, חולצות מכופרות 
ועוד. טווח מחירים: -59.90

₪ 339.90

מותג הלקים המקצועי
 essie professional 

משיק קולקציית
 Silk Watercolor 

צבעי מים משיים – לקים 
בנוסחא חדשה וייחודית

ב- 9 גוונים. 
מחיר מומלץ לצרכן: 56 ₪ 

להשיג במכוני יופי מקצועיים 

מותג התכשיטים הבינלאומי 
BLOOM, המתמחה בתכשיטי זהב 
18 קראט איכותיים, המשובצים 
ביהלומים, אבני חן ופנינים, מציג 
קולקציה חדשה וחגיגית של טבעות 
אירוסין מנצנצות. להשיג בשוהם 6 
מתחם הבורסה רמת גן

רשת האופנה 
GOLBARY יוצאת 
במבצע: 50% הנחה  
על הפריט השני, הזול 
מבניהם. המבצע 
כולל: שמלות, ג'קטים, 
חצאיות, חולצות, 
טוניקות ואביזרי אופנה. 
בכל סניפי הרשת החל 
מ- 19.5 עד ה- 30.5

שתי פינצטות חדשות של 
'טוויזרמן' בישראל, העשויות 

מתכת אל-חלד והן ניתנות 
לשטיפה במים ואלכוהול 
לחיטוי. הורודה – 150 ₪ 

המלוכסנת 60 ₪. להשיג 
במכוני הטיפוח והיופי ואצל 

קוסמטיקאיות מורשות המותג. 
לבירור: 04-8491111

מותג סקין גארד משיק: 
ספריי תחליב לילדים 
SPF30 באריזה משפחתית 
חסכונית 300 
מ"ל עם תוספת 
של 50% יותר. 
היפואלרגני, 
ללא פארבנים, 
עמיד במים 
ועומד בתקן 
האירופאי 
 UVA המחמיר
 BALANCE
המעניק הגנה 
מרבית מקרני 
 .UVA/ UVB
מחיר: 50 ₪

רשת האופנה ml יוצאת במבצע 3 
+ 1 במתנה מקולקציית קיץ 2016 

זאת בנוסף למבצעים הקיימים 
בחנות. החל מה 17.5 עד 30.5 או 

עד גמר המלאי

לכבוד שבועות: פריטי 
ביגוד בצבעי לבן מחכים 
לכן ברשת "זברה"

מוצר חדש מבית מותג 
WELEDA: משחת שיניים 

מלחית לניקוי והגנה מידי יום  
ממקור צמחי ואורגני לניקוי 

עדין של השיניים והחניכיים, 
במניעת עששת והצטברות 

אבנית. ללא פלואוריד. מחיר: 
₪ 37.90

רשת 'נעמן' ממשיכה 
במגמת המבצעים: בקניית 
2 פריטים קבל 30% 
הנחה, בקניית 3 פריטים 
קבל 40% הנחה, בקניית 
4 פריטים ומעלה קבל 
50% הנחה. עד 70% 
הנחה על מגוון סירים 
ומחבתות. המבצע בין 
התאריכים: -08/05/2016
19/06/2016

נובל קולקשיין מציגה את קולקציית 
המראות האריסטוקרטיות החדשה 
לתלייה או עומדות על הרצפה. 
להשיג במגוון רשתות ובחנויות 
כלי בית ונוי. מחירים :מ- 138 עד- 
₪ 2,231

רשת ERROCA פותחת את 
הקיץ במבצע שווה על כל 

החנות: קונים 
ב- 400 ₪ ומשלמים

 רק 300 ₪
 )למעט המותג דיור( 

לסניף פתח תקווה
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

סגן/ית מנהל סניף
מנהלי/ות מחלקה

מחסנאי/ית בודק/ת סחורה
בודק/ת קבלות

סדרנים/ות
קופאים/ות

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

טל לבירורים: 050-3636368

 

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

� שכר ותנאים טובים רשת הרמוניה לבית מציעה: מגוון רחב של מערכות 
ישיבה מעוצבות למרפסת ולגינה העשויים מראטן 

סינטטי איכותי

חדש!
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אחריות לכל אורך הדרך
לתשומת לב הורים ומחנכים:

בתקופה זו שלפני ל"ג בעומר אנו עדים לשוטטות של ילדים ותלמידים 
לאחר סיום הלימודים בחיפוש אחרי עצים וחומרי בעירה לקראת מדורות ל"ג בעומר, 

ובכלל זה באתרי בנייה ובמגרשים פתוחים ברחבי העיר 
(כמו: רחוב האדמו"ר מגור, סוף רחוב חזון איש, הר השלום ורחוב גניחובסקי, ועוד).

לא אחת הגיעה התופעה לכדי הבערת אש במגרשים, 
הזנקה חוזרת ונשנית של כוחות כיבוי ורפואה, מפגעי עשן, 

התגודדות וסיכון עצמי שהסתיימה לא אחת במקרים רפואיים מיותרים
מדובר בסכנה חמורה ומיותרת לילדים ולסביבה.

האחריות לכך מוטלת עלינו!
חובה לחזור ולהבהיר לילדים 

כי אתרי בנייה ומגרשים נטושים 
אינם מקום לשוטטות ומשחק ללא יוצא מן הכלל.

אנא! שוחחו עם התלמידים על חומרת הנושא 
והתריעו מפני מעשים מסוכנים אלו 

ומכל עיכוב מיותר בסיום הלימודים בדרך הביתה בבטחה.

במענה לפנייתנו יוסמך השיטור העירוני 
להגברת הפיקוח באזורים אלו.

זכרו: זהירות מונעת אסון
חנוך זייברט                                                          אליהו דדון
ראש העיר                                                      סגן ראש העיר
                                                       יו"ר תכנית "בטרם בעיר"

 אגף 
החינוך

 
  

 7 23/2/16
34

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

במסגרת הפעילות במרכז הנכם מוזמנים

לסדנת בריאות

שתתקיים אי"ה ביום ראשון יד' באייר תשע"ו

(22/5/16) בשעה 19:00 ברח' בעל התניא 34 בבית הפיס לגיל הזהב.

בנושא:

חיזוק רצפת האגן 
בגיל השלישי

ההרצאה תינתן ע"י הפיזיותרפיסטית הגב' שרון דבורקין

מנהלת מכון לפיזיותרפיה.

באדיבות קופ"ח מכבי.

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

דרוש/ה אב/אם בית
המרכז להורים וילדים בגיל הרך 6-0
מחפש אב/אם בית ל- 75% משרה

בשעות אחה"צ, 5 ימים בשבוע.

דרישות התפקיד:
יחסי אנוש מצויינים, מאור פנים ואהבת אדם,

ניסיון בחינוך או בעבודה עם משפחות,
יכולת לעבוד בצוות רב - מקצועי, יצירתיות, סבלנות.

התפקיד דורש בישול ארוחות קלות,
דאגה לסדר ולניקיון וגמישות בשעות העבודה

במידת הצורך.

ניתן להעביר קורות חיים לפקס‘: 7707308.
 

  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

הכניסה לאימהות וילדים בעלות סמלית.

אמא יקרה!
אנו מזמינות אותך עם ילדייך ליהנות משעה של חוויה משותפת להעשרת 

התקשורת והחוויה המשפחתית באמצעות המשחק, במסגרתה מושם דגש על 
משחקי הנאה.

המשחק הוא כלי להעמיק ולחזק את הקשר המשפחתי ולשכלל יכולות חברתיות. 

להלן המשחקיות הפועלות בעיר במסגרת התכנית 360 לילדים ונוער:

 
 

מרכז העיר:
רח’ מהרש”ל 14, בימי שני ורביעי, בין השעות: 18:00-16:00.

רח’ מהרש”ל 14, בימי שלישי, בין השעות: 18:00-16:00 למשפחות בעלי לקות ראייה.
רח’ חיד“א 24 (עזרה למרפא), בימי שני, בין השעות: 18:00-16:00.

רח’ אחיה השילוני 2,“בית הקשיש”, בימי שני, בין השעות: 18:00-16:00.
נוה אחיעזר:

רח’ אורליאן 27, במתנ”ס, בימי שני, בין השעות: 18:00-16:00.
שיכון ו’:

רח’ ביריה 8, ב”מוקד הקהילתי”, בימי רביעי, בין השעות: 18:00-16:00.
קרית הרצוג:

רח’ אביעד 1, ת”ת “אוהלי אברהם”, בימי ראשון, בין השעות: 18:00-16:00.   
פרדס כץ: 

רח’ דב גרונר 48, ב”מוקד הקהילתי”, בימי שלישי, בין השעות: 18:00-16:00.
לכלל האוכלוסייה, רח‘ דב גרונר 48, ב“מוקד הקהילתי“,  בימי שני, בין השעות: 18:00-16:00.

מצפים לראותכם,
צוות המשחקייה

















גם בכשרות              באריזה עם פס הזהב

של פעםבאריזהאותו הטעם
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