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תעצור 
דקה!!

מעוניין להרוויח בגדול??
לחתן את הילדים בכבוד, 
בלי הלוואות, בלי חובות

ובלי גמח"ים!!

רגע! 
רגע!

רגע! 
רגע!

תעצור 
דקה!! אל תפספס!

השקעה סבירה!! רווחים משמעותיים!!

לפרטים וקביעת פגישה: 058-7701070

אכיפה מוגברת
נסיעת אופניים על 
מדרכות תגרור קנס 
של 250 שקל לכל 
רוכב  / עמ' 4

הנהלה חדשה * תפריט חדש * עיצוב חדש

* מהדרין  * קייטרינג * אירועים (עד 60 איש) 

התחדשנו!

מודעה זו בלבד!
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יוני נתניהו 29 (קניון הגבעה) 
 גבעת שמואל

 טל: 03-5329940 | 054-4810-795 
alonrotner@hotmail.com 

בכל 
שעות 
היום

כולל 
סופ“ש

*

לי 
ביו

ט ר
ע

מ
ל

*

טרם הקמתה של העיר אלעד, הובטח לראשיה הרחבה של גבולותיה ממזרח 
על ידי פינוי שטח אש, אלא שעד עתה ההבטחה לא קויימה ובעיר מתמודדים 

עם מצוקת דיור חריפה  ראש העיר שיגר מכתב לשר הביטחון בו דרש 
לפנות את שטח האש: "עתודות הקרקע לדיור מוצו כמעט במלואן" / עמ' 3

באלעד דורשים 
הרחבת גבולות העיר

בתחילת השבוע הודיעו מספר 
חברות ישראליות כי על פי 
דו"ח, ברשותם נמצא מאגר 

נפט המכיל בין 7 ל-11 מיליון 
חביות  המשמעות: רווח של 

כ-1.2 מיליארד / עמ' 2

מאגר נפט נחשף 
באזור ים המלח

ראש הממשלה חפץ להחיל תקציב דו שנתי לשנתיים 
הקרובות, מהלך שיקנה לו שקט תעשייתי ויציבות קואליציונית 

 למהלך מתנגדים בכירי האוצר בראשם הממונה על אגף 
התקציבים שטוען: אין יכולת לחזות הוצאות עתידיות / עמ' 2

חשש במשרד 
האוצר: 

תקציב דו 
שנתי – יגדיל 
את הגרעון 



מאת: יעקב אמסלם

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר משה כחלון 
דו  מדינה  תקציב  אישור  על  השבוע  להחליט  צפויים 
לממשלה  להקנות  צפוי  המהלך   .2017-2018 לשנים  שנתי 
כי  ימיה, חרף העובדה  לה אף להשלים את  ולאפשר  יציבות 
הקואליציה מונה 61 חברים ביניהם יש חילוקי דעות על לא 

מעט נושאים. 
התקציבים  אגף  על  הממונה  מתנגד  הצפויה  להחלטה 
ועדת  את  לכנס  החג  בערב  ביקש  לוי  לוי.  אמיר  באוצר, 
הכספים בכדי לדון במהלך ולנסות למונעו. "יש לאשר תקציב 
אחראית",  פיסקאלית  מדיניות  על  לשמור  במטרה  חד-שנתי 
כתב לוי ליו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, אך ככל הנראה 
התנגדותו אינה רלוונטית בשל רצונו של ראש הממשלה לקדם 
את המהלך. למהלך מתנגד גם השר כחלון, אך תמורת פיצוי 

מצד ראש הממשלה, יצרף את הסכמתו למהלך.
לתקציב הדו שנתי מתנגדים במשרד האוצר בעיקר מחמת 

ניסיון העבר שהראה כי תקציב כזה הגדיל את הגירעון עקב 
חוסר ביכולת לחזות הוצאות עתידיות בשלב העברת התקציב 
את  לשפר  האוצר  על  כי  מנגד,  טוענים  בממשלה  הכפול. 
כזה  לתקציב  התוצאות  את  למנוע  ובכך  שלו  החיזוי  יכולות 

בשנים עברו.
בהכרח  מתנגדת  אינה  פלוג  קרנית  ישראל  בנק  נגידת 
למהלך, אך מסייגת את דבריה בהגדלת הרזרבות התקציביות 
להוצאות פתע. "מההיבט הכלכלי אפשר לחשוב על יתרונות 
לכאן ולכאן", אמרה פלוג. "היכולת לחזות היא יותר בעייתית 
להצטבר  יכולה  היא  סטייה  לך  יש  אם  ובעיקר  זמן,  לאורך 
אתה  בתקציב  רזרבות  יותר  משאיר  אתה  אם  ואז  זמן  לאורך 
יכול להתמודד יותר טוב. בנוסף ככל שהולכים לתקציב לטווח 
יותר ארוך חשוב להשאיר יותר גמישות על ידי צמצום מספר 

הסעיפים".
הדו  לתקציב  המתנגדים  אחד  במפתיע,  שלא  או  במפתיע, 
הוגדרה  שכהונתו  לפיד  יאיר  לשעבר  האוצר  שר  הוא  שנתי 
כאחת הכושלות בתולדות המשרד. לפיד טען כי כחלון טועה 

בכך שיאפשר לראש הממשלה להתוות תקציב דו שנתי. לדברי 
לפיד, אחת מהסיבות לכשלונו במשרד האוצר, טמון בתקציב 

הדו שנתי שהונהג טרם כניסתו, בשנים 2012-2013. 
פרופ' צביקה אקשטיין, ראש מכון אהרן למדיניות חברתית 
לכלי  האחרונים  בימים  הסביר  הבינתחומי,  במרכז  כלכלית 
לדבריו, הבעיה  הדו־שנתי.  את התנגדותו לתקציב  התקשורת 
באפשרויותיה  אלא  הירודות,  החיזוי  ביכולות  רק  אינה 
"בכל  כזה.  תקציב  העברת  אחר  הממשלה  של  המצומצמות 
העולם תקציב המדינה הוא הכלי המרכזי להעברת רפורמות 
כי מרביתן דורשות עיצוב מחדש של התקציבים. הוא נותן כלי 
בידי הממשלה להעביר רפורמות משמעותיות כולל רפורמות 

ארוכות טווח". 
שכמות  הוא  שנתי  הדו  התקציב  של  המרכזית  "התוצאה 
לייעל את המשק  כדי  הרפורמות שהממשלה מקדמת בפועל 
התקציב  את  קובע  שאתה  ו"ברגע  מאחר  קטנה".  יותר  היא 
היכולת להעביר כספים בתחום הדיור, התעסוקה, הפריון היא 

מינורית".

מאת: אלי שניידר

חברות המחזיקות ברישיון קידוח נפט באיזור ים המלח 
המשאבים,  דו"ח  פי  על  כי  השבוע  בתחילת  הודיעו 
 ,DUNMORE CONSULTING ידי חברת על  שבוצע 
נמצא בשטחם מאגר נפט בשווי של כ-1.2 מיליארד שקלים. 
על  קילומטרים.  כ-2  על  שעומד  עומקו  ידי  על  נאמד  שוויו 
נפט.  חביות  מיליון  ל-11   7 בין  ישנן  במאגר  ההערכות,  פי 
החברות המחזיקות במאגר הם: זרח, גוליבר אנרג'י, הזדמנות 
ישראלית, הזדמנות קפריסין, אשטרום ומייסד שותפות אבנר. 

בעקבות ההודעה, מניית 'הזדמנות ישראלית' זינקה ב-35%.
הרישיון הנקרא 'תחרורים' משתרע על שטח של 94 קמ"ר. 
דלק.  קבוצת  ידי  על   1995 כבר בשנת  הקידוח הראשון החל 
למרות שנמצא במקום נפט, הוחלט שלא להוציאו עקב מחירי 

הנפט הירודים באותה עת. הקבוצה הנוכחית שנכנסה לקידוח 
במקום  פוטנציאל  יש  כי  טענה  האחרונות,  בשנים  באזור 
והחלה בקידוחים, מהלך שהוכיח את עצמו עם מציאת כמויות 

הענק של הנפט.
מחברות  אחת  ישראלית",  "הזדמנות  מנכ"ל  שוקר,  אייל 
חוסר  של  בתקופה  "דווקא  כי  ההודעה  עם  אמר  הקידוח 
וודאות בכל הקשור לתחום חיפושי הגז והנפט בישראל, עבור 
הופק  שכבר  למאגר  להיכנס  הזדמנות  כאן  הייתה  השותפות 
ממנו נפט בעבר תוך הקטנת חוסר הוודאות ותוך חבירה לד"ר 
אלי רוזנברג מייסד שותפות אבנר שניהל את הקידוח האחרון 
הינו  למעשה  המשאבים  דוח  הנתונים.  מלוא  ובידיו  למאגר 

הוכחה שהאסטרטגיה הייתה נכונה והנכס הוא איכותי".
ביקשה  שנה  כחצי  לפני  כי  התקשורת  לכלי  סיפר  שוקר 
החברה רישיון לחיפוש נפט באזור ים המלח והמטרה הייתה 
בו לפני 20  ולחזור למאגר שכבר קדחו  לנצל את ההזדמנות 

שנה. אז, בשנת 95 מחיר חבית עמד על 15 דולרים ולא היה 
כלכלי להמשיך בפעילות הקידוח. נכון להיום, מחיר חבית נע 
כפרויקט  מסתמן  זה  היום  של  במחירים  דולר,  ל-47   45 בין 

כלכלי.
"בפעם האחרונה שבדקו את אותו המאגר", הוסיף שוקר. 
בטכנולוגיה  משתמשים  כעת  נפט,  להפיק  והצליחו  "מצאו 
שעשה  חיצוני  מעריך  ע"י  פורסמה  ההערכה  יותר.  מתקדמת 
את כל העבודה והוא סיווג את הכמויות האלה כברות הפקה. 

מדובר על קידוח יבשתי".
החלטה  לקבל  יצטרכו  השותפים  כי  ואמר  הוסיף  שוקר 
זאת  "אני מעריך שנעשה  הקידוח.  עבודות  את  מתי להתחיל 
במבנה  נקדח  השנה  שעוד  מעריך  ואני  הקרובים  בחודשים 
ולמעלה  בשותפות  מדובר  כי  ציבורית  הזדמנות  זו  חלמיש. 

מ-90% מההחזקות הן של הציבור". 

ראש הממשלה חפץ להחיל תקציב דו שנתי לשנתיים הקרובות, מהלך שיקנה לו שקט תעשייתי ויציבות 
קואליציונית  למהלך מתנגדים בכירי האוצר בראשם הממונה על אגף התקציבים שטוען: אין יכולת לחזות 

הוצאות עתידיות  נגידת בנק ישראל אינה מתנגדת אך מבהירה: המהלך יחייב הגדלת הרזרבות

בתחילת השבוע הודיעו מספר חברות 
ישראליות כי על פי דו"ח, ברשותם נמצא 

מאגר נפט המכיל בין 7 ל-11 מיליון חביות 
 המשמעות: רווח של כ-1.2 מיליארד

מאגר נפט בשווי 1.2 מיליארד 
שקל נחשף באזור ים המלח

ראש הממשלה ושר האוצר צפויים להחליט: יוגש תקציב דו שנתי

 כ"ו בניסן תשע"ו 24/5/16

חשש במשרד 
האוצר: תקציב 
דו שנתי – יגדיל 

את הגרעון 

אזור תחרורים בו נמצאו סימני הנפט

תקציב דו שנתי יעניק שקט לממשלה. נתניהו וכחלון )צילום: פלאש 90(



המהלך מצד רשות האנרגיה הפלסטינית 
עשוי להפחית את התלות האנרגטית של 

הפלסטינים בישראל ולהביא לצמצום החובות 
לחברת החשמל  מנהל רשות האנרגיה 
הפלסטינית: "אם תהיה לנו אנרגיה זמינה, 

נוכל לפתח את הכלכלה שלנו ואת התעשיות"

ברשות הפלסטינית יוקמו 
מפעלים לייצור חשמל 

מאת: יעקב אמסלם

על  במאבקים  ומעולם  מאז  התאפיינה  אלעד  העיר 
בקשיים  ואם  הפוליטית  בהתנהלותה  אם  קיומה. 
מצוקת  התרחבות  עם  כעת,  נקלעה.  אליהם  בירוקרטיים 
הדיור בציבור החרדי, דורש ראש העיר ישראל פרוש ממשרד 
העיר  של  במזרחה  השוכן  האש  שטח  את  לפנות  הביטחון 

והמונע את התפתחותה והתרחבותה.
בעיר המונה כיום 50 אלף תושבים, ישנן עתודות בניה של 
כ-1000 יחידות דיור בלבד וגם בנייתן מותנית בסלילת כביש 
חדש ומחלף. האופציה היחידה העומדת בידי ראשי העיר, היא 
הרחבת גבולות העיר ממזרח, שם קיים כאמור שטח אש אשר 
בעבר נעשו בו אימונים. פינוי שטח האש יאפשר את בנייתן 
דיור שעשויים להקל משמעותית  יחידות  של כעשרת אלפים 

את מצוקת הדיור.
במכתב לשר הביטחון משה )בוגי( יעלון כותב ראש העיר 
אלעד".  על  הסגר"  ל"הסרת  הזמן  "הגיע  כי  פרוש  ישראל 
לדברי פרוש, העיר חסומה על ידי שטח אש של צה"ל ואינה 
יכולה להתפתח. "את מצוקת הדיור ניתן יהיה לפתור בעזרתך 
אם תורה על פינוי שטח אש, אשר אינו פעיל לחלוטין, הנמצא 
מזרחית לעיר וכך נוכל לייעד את הקרקע לדיור בר השגה לעיר 
האש  בשטח  מכך,  יתרה  דיור.  יחידות   10,000 יכלול  אשר 
נותרו עשרות פגזים תועים, אשר חלקם נאספים על ידי ילדיי 
העיר אלעד הנוטים לא פעם לטייל באזור זה, ואנו חוששים 

ליום בו יתרחש אסון אשר יכול היה להימנע".  
תכנית  במסגרת  שהוקמה  אלעד,  העיר  כי  הוסיפו  בעירייה 
ומאכלסת  דונם,   2,500 על  כיום  שוכנת  הכוכבים',  'שבעת 
לה,  השכנות  הערים  לשאר  ביחס  תושבים.  אלף  ל-50  קרוב 
צפיפות האוכלוסין בעיר גבוהה מאוד, עד כדי בלתי אפשרית 
בכל הקשור לשטחי ציבור. "העיר הינה העיר החרדית היחידה 

במצוקת  לסייע  ושיכולה  הירוק  הקו  תחומי  בתוך  השוכנת 
ואיכותית, אבל  נוחה  הדיור החרדי. היא קרובה למרכז, היא 

לצערנו, עתודות הקרקע לדיור מוצו- כמעט במלואן". 
מוסדות  בתחום  היא  נוספת  חריפה  מצוקה  פרוש,  לדברי 
מידי  להגיע  נאלצים  תלמידים  אלפי  "עשרות  בעיר.  החינוך 
הנדרשים  התנאים  את  הולמים  שאינם  יבילים,  למבנים  יום 
בניית  עבור  במיקום  חמור  מחסור  בשל  זאת  וכל  ללימודים 
וגנים   6 כביש  ידי  על  אלעד  תחומה  ממערב  קבע.  מוסדות 
טבע  בשמורות  לה  ומדרום  ענק,  מחצבת  מצפונה  לאומיים, 
רחב  שטח  קיים  העיר,  של  במזרחה  נוספים.  לאומיים  וגנים 
ידיים, בן אלפי דונמים, שיכול להתאים להרחבתה של העיר. 
אלא ששטח זה נחשב לשטח אש צה"לי, למרות שבפועל, לא 

נערכים בו אימונים". 
על  הונח  כבר  אלעד,  העיר  של  הרחבתה  נושא  כי  יצויין 
שולחנם של מספר שרי שיכון, ובהם אצל יוזמה ומקימה של 
פגישה  בסיכום  שרון.  אריאל  המנוח  הממשלה  ראש  העיר, 
בלשכתו של שר השיכון ב-6 בספטמבר 1990, עלה כי מלבד 
קיימת אופציה לשטחים סמוכים.  2,500 הדונמים של העיר, 
כי  במפורש  שרון  השר  סגן  כתב  שנה,  אותה  באוקטובר 

השטחים יתווספו לעיר אלעד בתיאום עם כוחות הביטחון.

חלפה כמעט שנה, וביוני 91' הוגשה בקשה רשמית למנהל 
מחוז המרכז של מנהל מקרקעי ישראל, בה גם הוזכרה, לפי 
החלטתו של שר הבינוי והשיכון דאז אריאל שרון, האופציה 
כי  דבעי  מאן  לכל  שרון  כתב   ,1994 בשנת  העיר.  להרחבת 
שטחה של העיר שעומד אז על 2,500 דונמים, הוא רק שלב 
אומרים  הגיע",  לא  מעולם  השני  השלב  "לצערנו,  ראשון. 

בעירייה.
במכתבו, מאשים פרוש את הגורמים הרלוונטיים באפליה, 
"דומה כי בעוד כל הערים סביבנו זוכים להסכמי גג שמעניקים 
אנחנו,  העין(,  ראש  )ובראשן  גדולה  הרחבה  אפשרות  להן 
שזקוקים להרחבה זו כאוויר לנשימה, נאלצים לדדות מאחור 

ללא יכולת התפתחות". 
לנו  "אפשר  מכתבו.  את  פרוש  מסיים  אליך",  פונה  "אני 
חרדית  עיר  ולהוות  ולהתפתח  להמשיך  אלעד  העיר  תושבי 
להוספת  תפעל  אם   – בעזרתך  זאת  לעשות  נוכל  ייחודית. 

השטחים לאלעד".
ראש  של  הפניה  כי  ל'ביזנס'  השבוע  אמרו  אלעד  בעיריית 
העיר מגיעה לאחר שנים ארוכות בהן יש התעלמות מוחלטת 
מצרכי הציבור החרדי ומאפשרויות הפיתוח של העיר אלעד. 
"מדובר בעיר במרכז הארץ, עם אפשרויות פיתוח וגידול שאין 
באף מקום אחר", אמר גורם בכיר בעירייה. לדבריו, "למרות 
האש  ששטח  ולמרות  בעבר,  שנעשו  שלטוניות  התחייבויות 
כבר לא פעיל מזה כמה שנים, משום מה, לא נראה שמישהו 

מתכוון להזיז משהו בנושא".
לדברי הגורם, הדרישה של ראש העיר היא פשוטה, "בעוד 
הסכמי  נחתמו  החרדי,  לציבור  מתאימות  שלא  רבות,  בערים 
גג להוספת עשרות אלפי יחידות דיור, אפילו כאן בראש העין 
דורש  העיר  ראש  לשכוח.  בחרו  אלעד  העיר  את  הסמוכה. 
להתייחס לאלעד כעיר שווה בין שווים, ולאפשר לה להתפתח 
הולם  דיור  פתרון  מבחינת  והן  וכללית,  עסקית  מבחינה  הן 

לכלל הציבור החרדי. הפתרון נמצא, רק צריך לאשר אותו".

מאת: ברוך ברגמן

לחברת  הפלסטינית  הרשות  של  הענק  חובות 
בחשמל,  השימוש  על  תשלום  אי  עקב  החשמל 
מדירות שינה מעיני בכירי החברה וכלכלני האוצר בעיקר 
החשמל  חברת  של  באפשרותה  אין  כי  העובדה  מחמת 

לשלם את החובות.
הודעה  הפלסטינית  האנרגיה  רשות  פרסמה  השבוע, 
האנרגטית  ולעצמאותה  הבעיה  לפתרון  להביא  העשויה 
של הרשות. בהודעת הרשות נכתב כי בכוונתה להקים 10 
וואט  מגה   10 של  ייצור  כושר  בעלי  סולאריים  מפעלים 
את  שיציעו  אלו  יהיו  מכרז,  בכל  כמו  הזוכים,  אחד.  כל 
המחירים האטרקטיביים, מהלך נחוץ כשלעצמו בהתחשב 

במצבה הכלכלי של הרשות. 
ישראל, המספקת כ-95% אחוז מכלל החשמל ברשות 
הצריכה  את  ניכרת  בצורה  לצמצם  צפויה  הפלסטינית, 

ברשות ובכך להקטין את החוב התופח מידי חודש.
אמר  הפלסטינית,  האנרגיה  רשות  מנהל  אמלח,  פואד 
בראיון לסוכנות הידיעות בלומברג כי "אנרגיה היא אחת 
על  הרשמית  ההכרזה  לדבריו,  העצמאות".  הזרועות של 
תהיה  "אם  הקרובים.  בימים  להתפרסם  צפויה  המכרז 
ואת  שלנו  הכלכלה  את  לפתח  נוכל  זמינה,  אנרגיה  לנו 

התעשיות".
היעד שהוצב בסוגיה, הוא הקמת מערך שיספק כ-50% 
שנת  הוא  היעד  המערבית.  בגדה  החשמל  צריכת  מכלל 
את  להשלים  המעורבים  הגורמים  מקווים  אז  עד   ,2020

בניית המערך הדרוש לשם כך. 
במשרד  האנרגיה  מחלקת  מנהל  אזרחי,  אריאל 
הקוורטט. אמר כי "עבור מדינות רבות, אנרגיה מתחדשת 
היא דרך עבורן להתמודד עם פליטת הפחמן שלהן וליצור 
כלכלה ירוקה ובת קיימא. בהקשר הפלסטיני, מדובר על 
התלות  הפחתת  הוא  העיקרי  המניע   – מזה  יותר  הרבה 

בישראל".

3        כ"ו בניסן תשע"ו 4/5/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

טרם הקמתה של העיר אלעד, הובטח לראשיה 
הרחבה של גבולותיה ממזרח על ידי פינוי שטח אש, 

אלא שעד עתה ההבטחה לא קויימה ובעיר מתמודדים 
עם מצוקת דיור חריפה  ראש העיר שיגר מכתב 

לשר הביטחון בו דרש לפנות את שטח האש: "עתודות 
הקרקע לדיור מוצו כמעט במלואן"  גורם בכיר 
בעירייה ל'ביזנס': "בערים רבות נחתמו הסכמי גג 

להוספת עשרות אלפי יחידות דיור, אפילו כאן בראש 
העין הסמוכה; את העיר אלעד בחרו לשכוח"

בעיר אלעד דורשים את הרחבת גבולות העיר: 
10,000 יחידות דיור חדשות

יורחבו גבולות העיר? שער הכניסה לאלעד 

ישראל פרוש על רקע שטח 
האש הסמוך לאלעד 
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עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

מעשה בסיגר

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

בשרון,  אירועים  בגן  שהתקיימה  מצוה  בר  בחגיגת 
סבבו מלצרים נושאים מגשי כיבוד ובין השאר, הכיבוד 
כלל גם "סיגרים". יובל נטל סיגר מאחד המגשים, אך כשנגס 
שמן  ניתז  פיו  ולתוך  בפה  לו  מתפוצץ  שהסיגר  הרגיש  בו,  

רותח שגרם לו כוויות, בחלל הפה, בלחי ושפתיים.
שנתן  קרטיבים  באמצעות  הכאב  את  להרגיע  ניסה  יובל 
שם  לקופ"ח.  רץ  הוא  עזר,  לא  כשזה  אך  האירוע,  מנהל  לו 
הוא קיבל מרשם, איתו רכש תרופות ותכשירים שונים ושב 
והמצב  התגברו  רק  וכשהכאבים  כשעה  עוד  עברה  לאירוע. 
עם  יחד  מיון,  לחדר  להתפנות  יובל  נאלץ  נסבל,  בלתי  הפך 

כל משפחתו. 
במשך שבועות, כך לטענתו, הוא לא יכל כלל לאכול אוכל 
מוצק וחם. יובל החליט לתבוע את נזקיו מן האולם ומבעליו. 

מיון  ולחדר  לקופ"ח  איתו  שהלך  אביו,  הצטרף  לתביעה 
ולטענתו נגרמו לו הוצאות ועוגמת נפש. 

מנגד, הנתבעים טענו כי ככל ואכן האירוע קרה, הרי שהוא 
הוא  מה  לבדוק  עליו  היה  שכן  התובע,  של  באחריותו  קרה 
לפני  האוכל  את  לקרר  יודע שצריך  ילד  כל  וכי  לפיו  מכניס 
שמכניסים אותו לפה. הוא הוסיף, כי הסיגרים נרכשים שלמים 
שמן",  "כיס  בהם  שנוצר  להיות  יכול  לא  ולטעמו  וסגורים 
בפרט כאשר הטבח המכין אותם במקום, דואג להספיגם לפני 

שהם מוצאים ומוצעים לאורחים. 
אם  לתובע,  שנגרם  הנזק  לדעתו  כי  וטען  הוסיף  הבעלים 
בכלל, הוא נזק מינורי וקטן ואין לחייב פיצוי בגינו. בנוסף, 
בע"מ, ממילא  מכיוון שמדובר בחברה  כי  בעל האולם  טען 
כי  קבע  ביהמ"ש  אישי.  באופן  בכל מקרה,  אותו  לחייב  אין 

הוא מאמין לגמרי לגרסת התובעים והסביר, כי מצד הנתבעים 
העיד רק בעל החברה שהודה כי לא היה באירוע וכי אין לו 
על  להעיד  יכול  הוא  לטענתו,  שם.  קרה  באמת  מה  מושג 
הנהלים והכללים לפיהם, המלצר מגיש את הסיגר על מגש, 
בידו האחרת הוא מחלק מפיות והכל תוך כדי שהוא מזהיר, 
כי מדובר באוכל רותח. הנתבעים נמנעו מלהביא לעדות את 

מנהל האירוע שעודכן בתאונה ואף ניסה להושיט עזרה. 
הנתבעים לא העידו אף אחד מן המלצרים שנכח באירוע 
ומן הסתם יש לקבוע, כי עדויות אלו לא הובאו מכיוון שהיו 
"מזיקות" לנתבעים. יחד עם זאת, אכן אין לחייב את הבעלים 
באופן אישי והחברה בלבד, חויבה לשלם לתובעים, הנפגע 

ואביו, בגין נזקיהם בצירוף הוצאות משפט.

אופניים על 
מדרכה?

שלם קנס!
משטרת ישראל 
החלה לאכוף 

תקנה ישנה ולפיה 
נסיעת אופניים על 

מדרכות תגרור 
קנס של 250 

שקל לכל רוכב 

ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול: "בזכות זה שאתם מכשירים 
גברים ונשים במקצועות   שמביאים אותם להשתלבות בשוק העבודה 
ולפרנסה בכבוד - אתם תורמים למעגל התעסוקה של העיר בית שמש 
כולה, עיר שמתפתחת ומתעתדת להיות עיר העתיד של הציבור החרדי"

מאת: שמעון דן

מדרכות,  על  אופניים  נסיעת  לאכוף  תחל  ישראל  משטרת 
והרוכבים יחוייבו לשלם קנס של 250 שקל.

מדובר בחוק שעד כה אכיפתו לא מומשה, אלא שריבוי האופניים 
בנושא.  לפעול  המשטרה  את  הביאו  ועומס  תאונות  המדרכות,  על 
תדירות  ובאילו  המהלך  לצורך  יוקצו  צוותים  כמה  ידוע  לא  עדיין 

יינתנו הקנסות.
כמו כן תבוצע אכיפה נגד עבירות אחרות, שבגינן יחויבו רוכבים 
בקנסות שנעים בין 100 ל-1,000 שקל: נסיעה ברמזור אדום, נסיעה 
הפרעה  וכן  רכיבה  בעת  נייד  בטלפון  שימוש  התנועה,  כיוון  נגד 
להולכי רגל במעבר חצייה. בנוסף לקנסות יהיה בסמכות השוטרים 
החרמת  או  מהגלגלים  אוויר  הוצאת  כגון  אחרים,  עונשים  להטיל 

סוללה.
אופניים,  שבילי  של  ק"מ  כ-130  בערים  נסללו   2000 משנת 
והשנה הוקצה תקציב של כ-30 מיליון שקל להמשך הקמת תשתיות 
אינם  בעיר  האופניים  שבילי  הרוכבים  שלטענת  אלא  אופניים. 
רוכבי האופניים מהווה  לקנוס את  וכי ההחלטה  מתקדמים מספיק 

פתרון קל, בעיקר על רקע הסכנה לרוכבים על הכביש.

מאת: הילה פלאח

בשלוחה  ענפה  פעילות  של  כשנתיים  לאחר 
מקצועית'  להכשרה  החרדי  'המרכז  של  החדשה 
בבית שמש, התקיים במקום לראשונה טקס מרשים של 
חלוקת תעודות גמר לעשרות בוגרות הקורסים השונים, 
חשבות   ,1+2 הנה"ח  רפואית,  מזכירות  פנים,  עיצוב 

שכר ומטפלות. 
משה  הרב  שמש  בית  עיריית  ראש  נכחו,  במעמד 
וחברי  אבוטבול, מנכ"ל המרכז החרדי – אברהם הורן 
הנהלת המרכז החרדי בבית שמש - שהתפעלו מהשלוחה 
ללימודי  מרכזי  למוקד  ימים  שנתיים  בתוך  שהפכה 

תעודה לעשרות תלמידים ותלמידות מהמגזר החרדי.
את  ברך  במעמד,  דברים  נשא  אבוטבול  העיר  ראש 
הבוגרות והודה ל'מרכז החרדי' על תרומתו הגדולה לעיר 
ונשים  גברים  מכשירים  שאתם  זה  "בזכות  שמש,  בית 
במקצועות   שמביאים אותם להשתלבות בשוק העבודה 
של  התעסוקה  למעגל  תורמים  אתם   - בכבוד  ולפרנסה 
העיר בית שמש כולה, עיר שמתפתחת ומתעתדת להיות 
אבוטבול  ציין  עוד  החרדי".  הציבור  של  העתיד  עיר 
בדבריו כי "העיר בית שמש המתפתחת חייבת 'קדר' של 

נשים בכל שלל המקצועות ש'המרכז החרדי' מציע".
במעמד  חשף  הורן  אברהם  החרדי'  'המרכז  מנכ"ל 
במקצועות  נוספים  קורסים  בקרוב  להוסיף  בכוונתו  כי 
ההנדסאים בשלוחת בית שמש. בתגובה אמר ראש העיר 
יוסיף רבות לעיר  אבוטבול כי "אין לי ספק שדבר כזה 
בית שמש המתפתחת פיזית לכיוון דרומה ושנבנות בה 
נוספות", לדבריו, "אם כיום  עשרות אלפי יחידות דיור 
העיר בית שמש מונה כ-100 אלף תושבים, בעוד כעשור 

היא תמנה כרבע מיליון תושבים".
נציגות מהבוגרות הרחיבו ושיבחו את 'המרכז החרדי' 
ובפרט את שלוחת בית שמש. כמו"כ, הן תיארו את חווית 
המקצועי  ההוראה  וסגל  השלוחה  צוות  עם  הלימודים 
והמסור שהכשיר אותן למקצוע אותו בקשו לרכוש וזאת 

בכדי להתפרנס בכבוד הראוי להן.
מבוגרות  שאחת  לאחר  במעמד,  נרשם  מרגש  רגע 
וקיבלה  בהצטיינות  הלימודים  את  שסיימה  השלוחה 
תעודה – עשתה את הלא יאומן. היא סיפרה, על הדרך 
בחיים  חלמתי  "לא  החרדי,  למרכז  הגיעה  שדרכה 
מורכב  וממקום  בידיים  ככה  עצמי  את  לקחת  שאצליח 
שהייתי בו בחיי – הפכתי לבעלת מקצוע מכובד שעימו 
אני כבר מתפרנסת בכבוד ואף מסייעת לאחרים", אמרה.

בטקס חלוקת 
תעודות הגמר

לא על המדרכה. רוכב אופניים 
)צילום אילוסטרציה(

מהפכת התעסוקה של 'המרכז 
החרדי' בערים החרדיות

אכיפה מוגברת



בני ברק
לפרטים והרשמה: 03-7707300/1/2

קורס יזמות קולינארית
ברמה בינלאומית לאומנות הבישול והאפיה, 

בהדרכת השף הבינלאומי שי אוחנה.

מלגות לזכאים!לגברים ונשים!קורסים נפרדים

פרנסה בטוב טעם

18  מפגשים קולינאריים:  )95 שעות(  פרקטיקה מעשית, הדגמה פרטנית והמחשת 
 אפשרויות עבודה  קולינריים  מילון מושגים    וכללי הגשה  אופני  כולל    טעמים 

במבחר המטבחים החרדיים. 
10 מפגשים יזמיים: )56 שעות( מתן כלים וליווי לפתיחה וניהול עסק קולינרי ליזמים.
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 צרכנות

קצרצרים
לשמן זית הרבה סגולות בריאותיות, החל 

מהפחתת כולסטרול ועד להברקת השיניים. 
צריכת שמן זית עשויה גם למנוע מחלות 
רבות. שמן הזית מועשר בויטמין E ובשל 

כך מצעיר את הגוף ומחדש את עור הפנים. 
חברת 'מעולה' מזמינה אתכם ליהנות משמן 

זית איכותי להוספת בריאות וטעם. כשרות: 
בד"צ ירושלים

חטיבת האלכוהול של 'טמפו' מציגה: 
'ערק אשקלון' בייצור כחול לבן, 
משקה בעל ארומת אניס נעימה 
וטעם חזק, המיוצר מרכיבים טבעיים 
ומזוקק בקפדנות על פי מתכון 
מסורתי מאז שנת 1925. "יקבי ברקן" 
ממשיכה עד היום לייצר את ערק 
אשקלון בסטנדרטים הגבוהים ביותר. 
מחיר: 59 ₪

חברת התרופות "כצט" )CTS( מעודדת את הילדים 
לצחצח את השיניים ומציעה את משחות השיניים לילדים 
"טפטפים", "הלו קיטי" ועוד. משחות השיניים מיועדות 
לילדים בגילאי -2 6 שנים, 
בעלות מרקם ג'ל, 
בטעם פירות מרענן 
וללא סוכר,  מכילות אחוז 
פלואוריד ראוי 
למניעת עששת

לחובבי ברביקיו בסגנון 
מקצועי מציעים באנד ג'וי, 

בו מועסקים אנשים עם 
מוגבלויות, סט אביזרים 

למנגל במזוודת אלומיניום 
מפוארת עם כלים 

שימושיים. 
להזמנות: 03-9011735

חברת "מן" משיקה סדרת ופלים 
ועוגיות ללא תוספת סוכר: ופלים 

בטעם שוקולד וופלים בטעם וניל, 
עוגיות גרנולה ועוגיות קמח חיטה 
מלאה ללא תוספת סוכר. פרווה, 

ממותקים בסוכרלוז המקורי 
מבית Splenda מארה"ב וישווקו 
באריזות מעוצבות מיוחדות ועם 

תקן הטבעונות

יצרנית העוגיות הוותיקה "פרנקל'ס" 
)משנת 1990(, מציעה מבחר 

עשיר של עוגיות ומאפים איכותיים 
שברכתם שהכל: בראוניז, 

שוקוצ'יפס, ונילצ'יפס, עוגיות וניל, 
שקדים, קוקוס, אגוזים, קצפיות 

וניל, קצפיות קפוצ'ינו. נקי מקמחים 
ומגלוטן. בד"ץ ירושלים פרווה. 

מחיר: 26.90 ₪ 
לבירורים:  052-7647496

 הזוכה בפרס החדשנות של מוצר השנה 2016 
סדרת נוזלי הכלים 'סנו ספארק' היא הזוכה 
 2016 השנה  מוצר  של  החדשנות  בפרס 
בקטגוריית נוזלים לניקוי כלים.  אלפי צרכנים 
ספארק  סנו  הכלים  נוזלי  בסדרת  שהתנסו 
הנוסחה  בזכות  השנה,  למוצר  בה  בחרו 
בריכוז  עוצמתיים,  פעילים  חומרים  המכילה 
ניקיון  לכלים  המעניקים  לפחות,   24% של 
בישראל.  ממנו  גבוהה  שאין  באיכות  וברק, 
מנקה  ספארק  סנו  מסדרת  הכלים  נוזל 
יוצר  בקלות,  קשים  שומנים  מסיר  ביעילות, 

קצף עשיר ומותיר את הכלים נקיים ומבריקים. הסדרה מגיעה 
עדין  לבנדר  רענן,  לימון  קלאסי,  שונים:  ניחוחות  בארבעה 
 1 של  בבקבוק  מ"ל,   700 של  לחיץ  בבקבוק  השקד  ופריחת 
ליטר עם משאבה נוחה לשימוש ובבקבוק חסכוני של 1.5 ליטר. 
יובל לנדסברג: "חברת סנו גאה להיות  לדברי מנכ"ל סנו, מר 
חברה מובילה בתחום החדשנות המוצרית. אנו מודים לצרכנים 
הרבים שאהבו את סדרת נוזלי הכלים סנו ספארק והעניקו לנו 

את הזכיה בפרס."

קרוב, זמין, נוח ומשתלם
את  מסכמת  החסד'  'נתיב  רשת 
רב  בסיפוק  הפסח  וחג  החג  ערב 
לספק  שהצליחה  כך  על  ושמחה 

ויודעים  מבינים  כולם  כבר  היום  ביותר.  הטוב  את  ללקוחותיה 
החסד'  ב'נתיב  זולים.  הכי  הם  המחירים  החסד'  שב'נתיב 
מבינים את הצרכים של המשפחה החרדית במיוחד בערב חג 
שאז ההוצאות הם רבות. לא משנה באיזה זמן, תמיד תמצאו 
וזולים  נוחים  את כל מה שהמשפחה שלכם צורכת במחירים 
והכל קרוב לבית. הנהלת הרשת מסכמת את ההערכות לחג 
שחסכו  הלקוחות  לאלפי  להודות  ומבקשת  רבה  בהצלחה 
נתיב  מנכ"ל  ברשת.   קניותיהם  את  לערוך  ובחרו  בהוצאות 
לאפשר  בזכות  גאים  "אנו  אומר:  אטיאס  שמואל  ר'  החסד 
ולהעניק  פחות  הרבה  ולשלם  יותר  לקנות  משפחות  לאלפי 
עם  וכעת  ומשתלמת  נוחה  זמינה,  קרובה,  קניה  חווית  להם 

פתיחת עונת הקיץ נמשיך להוביל ולהיות הזולים ביותר".

מגנים עליכם מפני קרני השמש
גוברת  השמש  לנזקי  המודעות 
כי חשיפה ממושכת  זה סוד  ואין 
לפיגמנטציה  גורמת  לשמש 
שגורמים  בעור,  )כתמים( 
לנזקים בטווח הארוך מה שגורם 

כאלו  מצבים  למנוע  מנת  על  העור.  של  מוקדמת  להזדקנות 
ואחרים, מומלץ לעשות שימוש בתכשירי הגנה. ברשת חנויות 
ביג שופ סדרת תכשירים להגנה מפני קרינת השמש. במחירים 
באים  הם  הגילאים,  לכל  הם  התכשירים  כיס.  לכל  הנוחים 
בצורת תרסיס שמקל לשים על ילדים, וכמובן בצורת קרם או 
תחליב, לעור עדין, עד עור כהה. הם בעלי הגנה גבוהה במיוחד 
רשת  היא  שופ  ביג  קליל.  מרקם  ובעלי  מידי  באופן  נספגים 
ירושלים, אשדוד, אשקלון,  והסביבה,  אזורית, תושבי האזורים 
המרוכזת  הקניה  מחוויית  נהנים  כבר  וחיפה,  קריות  יבנה, 

והחסכונית במתחמי הענק. 

מחכים לכם עם מאפים טריים
מאחורינו,  פסח 
נאמן  מאפה  וברשת 
עם  לכם  מחכים  כבר 
הטריות,  הלחמניות 
הידועים,  הלחמים 

והכל מבצק שנאפה לאחר הפסח.  רשת 'מאפה נאמן', רשת 
לא  ובמצוינות,  באיכות  בטעם,  בישראל  המובילה  המאפים 
מפסיקה מלהפתיע את לקוחותיה הנאמנים ומגישה להם את 
הפסח  לאחר  מיד  הפריכים  והמאפים  האיכותיות,  הלחמניות 
ושבוע  מצות,  של  שבוע  "אחרי  וההקפדות.  ההידורים  כל  עם 
של עוגות כשרות לפסח חזרנו למסלול עם כוחות מחודשים 
בביקוש  לעמוד  נערכים  אנחנו  שנה  כמידי  מצוינים  ומאפים 
בירושלים.  מלחה  סניף  מנהל  שמעון  מסביר  שנוצר",  הרב 
במאפה  למצוא  תוכלו  היומיומיים,  והמאפים  הלחמניות  לצד 
הרביירה  הדובוש,  הלייקח,  ליחן:  נס  שלא  העוגות  את  'נאמן' 
והסברינות שתמיד היו על המדפים, אבל עכשיו קיבלו שינויים 
קולינריים משודרגים. ליין ההזמנות שודרג והורחב, וכך תוכלו 
חדשות,  עוגות  סוגים,  משלושים  עוגיות  מגוון  ב'נאמן'  למצוא 
עוגות ללא סוכר, לחמי מחמצת ללא שמן, עוגות מקמח מלא, 
לחמניות, לחם שיפון זיתים ועוד חגיגת טעמי בריאות מיוחדת. 
והיא  הארץ  ברחבי  סניפים  עשרות  מונה  'נאמן'  מאפה  רשת 

עומדת תחת הכשרות המהודרת של בד"ץ אגודת ישראל.

מאות אלפי אימהות בעולם בחרו
המותג  גולד,  קליה  וניש 
כתמים,  בהסרת  המוביל 
הרבה  כך  כל  על  אהוד 
לנוסחה  הודות  אימהות 
כתמים  שמסירה  מתקדמת 
בלבד.  שניות   30 תוך  קשים 
התלכלכו  הילדים  אם  גם 
מרוטב  שומניים  בכתמים 
או  מהקטשופ  הקציצות, 
הצהריים-  בארוחת  הפירות 
תוכלי להסיר דאגה מהלב. יש 

אפשרויות  לך  מאפשר  המוצר  לנוחיותך,  גולד.  קליה  וניש  לך 
שימוש מגוונות להסרת הכתמים לפי צורך ספציפי. כך תוכלי 
הכנסת  לפני  קשים  בכתמים  מקדים  בטיפול  נקודתית  לטפל 
מהולים  במים  להשרות  ניתן  בנוסף,  הכביסה.  למכונת  הבגד 
וכמובן  יותר  ועמוק  ממושך  טיפול  ולהעניק  גולד  קליה  בוניש 
גולד  קליה  וניש  סדרת  הכביסה.  במכונת  לאבקה  כתוספת 
צבעונית  או  לבנה  לכביסה  כתמים  להסרת  מוצרים  מציעה 
בכתמים.  נקודתי  לטיפול  וספריי  בג'ל  או  באבקה  המגיעים 

להשיג ברשתות השיווק חנויות המובחרות.

'מה חשוב במשכנתא'? 
"נפגשים  פעילות  במסגרת 
תתקיים  טפחות",  במזרחי 
 ,9.5.16 באייר  א'  שני,  ביום 
חשוב  'מה  על   הרצאה 
שטיין  משה  עם  במשכנתא' 
מרכז  טפחות  מזרחי  בסניף 

בבנק  למשכנתאות  מומחה  משה,  ברק.  בבני  טרפון  עסקים 
מזרחי טפחות, ילמד את כל מה שחשוב לדעת על המשכנתא: 
כיצד לקחת את המשכנתא שתתאים לכם ביותר, מהם מסלולי 
המשכנתא השונים ומהם הסיכונים, היתרונות והחסרונות של 
כל אחד מהם, התכנון העתידי, אחוזי המימון הכדאיים, הסבר 
מפורט על התהליך בעצמו ועוד. המפגש מופרד לגברים בלבד 
ויתקיים ביום שני א' באייר, 9/5/16, בסניף מזרחי טפחות מרכז 
עלות  ללא  הכניסה  ברק.  בבני   64 עקיבא  רבי  ברחוב  עסקים 
ההרשמה  הבנק(.  ללקוחות  רק  )לא  הרחב  לקהל  ופתוחה 

מראש חובה בטלפון 077-6004060 או באתר הבנק.

בשורה מבית טיטניום 
דאודורנט  קטגוריית  את  המוביל  טיטניום,  המותג 
השקה  בבשורת  יוצא   , בישראל  לגברים  הספריי 
בעלת  ספריי  דאודורנט  סדרת  עם  החרדי  למגזר 
רעננות  תחושת  המעניק  ועצמתי  מדויק  ניחוח 
דאודורנט  סדרת  ארוכות.  שעות  למשך  וביטחון 
על  בעקביות  שומרת  טיטניום  המותג  של  הספריי 
מיקומה המכובד בראש טבלת המכירות בקטגוריית 
השני.  מהמקום  ניכר  בפער  הספריי  דאודורנט 
דאודורנט הספריי של טיטניום מוביל את הקטגוריה 

20% נתח שוק )על פי נתוני  בישראל מעל לעשור - עם מעל 
הקלאסי  הבישום  2015(.מותג   –  2013 בשנים  סטורנקסט 
ואמינות מה שהופך  נוכחות גברית חזקה  שומר בעקביות על 
אותו למותג מוכר, אהוב וידוע. טיטניום שמור מקום של כבוד 
 – ניחוחות שנכנסו לקלאסיקה  על מדף הבישום בישראל עם 
סדרת  CLASSIC סדרת BLACK  ו- סדרת METAL.. לרגל 
השיווק  רשתות  בכל  מיוחדים  במחירים  להשיג  ניתן  ההשקה 

והפארם המובחרות.

מבצעי פסח ממשיכים 
את  בסיפוק  מציינת  "סונול"  חברת 
תשע"ו,  לפסח  המושלמת  ההיערכות 
אלפי  מאות  של  אירוח  שאפשרה 
ובחנויות  הדלק  בתחנות  מטיילים 
שנה  כמידי  החברה.  של  הנוחות 
מכרה סונול את החמץ לנוכרי בצורה 
אישורי  את  רב.  ובאישור  מהודרת 

"סוגוד"  ובחנויות  הדלק  בתחנות  החברה  הפיצה  המכירה 
המטיילים  ציבור  על  להקל  מנת  על  הארץ,  ברחבי  הפזורות 
בחמץ  הלכתית  בעיה  ישנה  כידוע  חוה"מ.  במהלך  ולשרתו 
סונול,  שערכה  המהודרת  החמץ  מכירת  הפסח.  עליו  שעבר 
מאפשרת רכישת מוצרי מזון לאחר פסח בחנויות הנוחות של 
למטיילים  הציעה  "סוגוד"  חנויות  רשת  חשש.  ללא  החברה- 
בחוה"מ פסח מגוון מוצרים ופתרונות לדרך: קפה טעים וכשר 
לפסח, שתיה קרה, קרטיבים להתרעננות, מוצרי קמפינג, כלים 
גם  ממשיכים  *המבצעים  מבצע.  במחירי  ועוד  פעמיים  חד 

לאחר הפסח.

עיצוב שבדי ומלאכת יד 
במהדורות  לקולקציות  בהמשך 
איקאה  של  והמעוצבות  מוגבלות 
בשיתוף עם מעצבים בעלי שם עולמי, 
 VIKTIGT משיקים באיקאה את סדרת
והקרמיקה  הזכוכית  מעצבת  של 
 .Ingegerd Råman הסקנדינבית 
זכוכית  כלי  כוללת  הקולקציה 

כשכולם   – אחרים  טבעיים  וסיבים  במבוק  גם  כמו  וקרמיקה, 
 VIKTIGT קולקציית  בלבד.  טבעיים  מחומרים  עשויים 
ויופי טבעי. היא כוללת מוצרי  יד, אנרגיה  מבוססת על עבודת 
ריהוט, סלסילות, שטיחים וזוג מנורות גדולות, קערות בגדלים 
VIKTIGT ניתן להשיג החל  שונים ומכסים קלועים. את סדרת 

מחודש מאי בכל חנויות איקאה לזמן מוגבל.

"להצלחה בוגרים רבים"
בימים אלו, כאשר אתם מתחילים 
את  ולבחון  העתיד  על  לחשוב 
בו  מקצוע  ללמוד  האפשרות 
פרנסה  ולהביא  לעסוק  תוכלו 

בוחרים  לימודים  מקום  כי  שתזכרו  חשוב  לביתכם,  מכובדת 
את  לכם  מעניק  הוא  כי  בטוחים  שתהיו  כך  רבה,  בקפידה 
מקסימום הסיכויים להצלחה בהשתלבות בשוק התעסוקה, וכן 
מתאים לאורח החיים החרדי ולרמה הרוחנית. בקמפוס החרדי 
אונו, מזמינים אתכם להצטרף למקום שהוביל להצלחה אלפי 
הגדולות  בחברות  מפתח  בעמדות  השתלבו  אשר  בוגרים, 
במשק. בין השאר, תמצאו בוגרים שלנו במשרדי רואי החשבון 
המובילים בארץ כמו סומך חייקין KPMG , ארנסט יאנג ועוד, 
ויינרוט,  י.  ד"ר  ושות,  כמו: שוב  הדין המובילים  עורכי  במשרדי 
ממשלה  במשרדי  המדינה,  בפרקליטות  העליון,  משפט  בבית 
השניה  בפעם  נבחר  אשר  במוסד  ללמוד  בואו  ועוד.  שונים 
ברציפות בסקר התאחדות הסטודנטים כמקום הלימודים עם 
בבחינות  מעבר   100% עם   מוסד  בישראל,  הטובים  המרצים 
המועצה לראיית חשבון, והכי חשוב: עם 85% השמה במקומות 
ולגברים  לנשים  נפרדים  לימודים  ימי  מציע  הקמפוס  עבודה. 
השלמה  מכינות  ובירושלים,  יהודה  באור  קמפוסים:  בשני 
לזכאים.  מיוחדות  ומלגות  בגרות  תעודות  לחסרי  ייעודיות 

לפרטים: 03-5382270

סדנה וניתוחים במעגל סגור
בתחום  אורולוגים  להכשרת  סדנה  מתקיימת  שנה   30 זה 

הארץ  מרחבי  הפדיאטריה 
צדק.  שערי  הרפואי  במרכז 
הקרן  במימון  נערכת  הסדנה 
שנוסדה  ריין,  לורד  שם  על 
פרופ'  ע"י   צדק  בשערי 
את  שניהל  פרקש,  עמיצור 
בין  האורולוגית  המחלקה 
השנים 1979 – 2005 במטרה 
להכשרה  מחנך  גוף  להוות 

מאסדו,  אנטוני  פרופ'  הארץ.  מרחבי  אורולוגיים  ולהעשרת 
בסאו  הרפואי  במרכז  הילד  של  לאורולוגיה  המחלקה  מנהל 
פאולו, ברזיל, הנחשב לאורולוג מוביל בעולם בתחום הניתוחים 
השיחזוריים, העביר סדרת הרצאות והוביל ביצוע שני ניתוחים 
מורכבים ששודרו במעגל סגור למשתתפים, הסדנה כללה דיון 
מעמיק בפקולטה ללימודי רפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת 
ומתמחים  מומחים  אורולוגים  כ-40  חלק  לקחו  בו  אביב  תל 
מנהל  צ'רטין,  בוריס  פרופ'  בארץ.  שונים  רפואיים  ממרכזים 
"המחלקה  צדק:  בשערי  הילד  של  לאורולוגיה  המחלקה 
בשנה  רפואיים  מקרים  במאות  מטפלת  הילד  של  לאורולוגיה 
מכל רחבי הארץ.  פרופ' מאסדו הציג טכניקות מקוריות שונות 
שטרם בוצעו בארץ, זהו כר פורה ללמידה ולשיפור אפשרויות 
הטיפול בילדים הסובלים ממחלות אורולוגיות וזקוקים לעיתים 

לפתרונות טיפוליים ייחודיים".

     

הכי ישראלי
רשת קפה גרג תציע ב- 

הארץ  ברחבי  סניפיה   105
"פלאפל,  ישראלית:  מנת ספיישל הכי 

צ'יפס, סלט". מנת הספיישל מורכבת מטורטייה 
וסלט  צ'יפס  טחינה,  ממולא  פלאפל  אריסה,  טחינה,  במילוי: 
קצוץ. המנה תוגש בסניפים במשך שבוע, בין התאריכים 8-11 

למאי. המחיר: 14 ₪  בלבד!  המנה מתאימה גם לטבעונים.

תעודות הוקרה והצטיינות 
של  המסורה  פעילותם  לאור 
מכבי  של  הקהילה  קשרי  מתאמי 
בינדר  יוסף  בני ברק הרב  במרחב 
מענה  ומתן  אייזנבך  חנה  והגב' 
ואיכותי,  מהיר  אישי,  מקצועי, 
מחוז  מכבי  הנהלת  החליטה 

המרכז להעניק להם תעודת הוקרה מיוחדת כאות הצטיינות 
ולהעלותם לדרגת מנהלי קשרי הקהילה במרחב בני ברק.

דירה גדולה במחיר קטן
ארבעה  דירת  מחיר  בעוד 
החרדיות  בערים  חדרים 
הוותיקות עומד על כ-1.8 מיליון 
דירות  תמצאו  יונה  בהר  שקל, 

גן או פנטאהוז מרווחות ובמפרט גבוה  ודירות  ארבעה חדרים 
במחצית מחיר בלבד – החל מ-860,000 שקל לדירה באכלוס 
מיידי. הצטרפו למאות משפחות בני התורה שכבר מתגוררים 
בהר יונה וזוכים לחיים קהילתיים מלאים הכוללים בית כנסת 
ציבורית  ותחבורה  חינוך  מוסדות  ילדים,  גני  אברכים,  וכולל 
ודירות  גן  דירות  חדרים,   3-4-5 דירות  נבנים  בפרויקט  זמינה. 
דופלקס המתוכננות בידי טובי משרדי האדריכלים. שלב א' של 
יונה מונה כ-4,000 יחידות דיור שאושרו בתב"ע הנוכחית,  הר 
כאשר בעתיד צפויה השכונה להכיל עוד כ-14,000 דירות ובסך 

הכול 18,000 דירות.

זוכה בפרס חדשנות 
ג'ל  מקסימה  בסנו  שהתנסו  צרכנים  אלפי 
mix & wash  בחרו בו למוצר  כביסה מרוכז 
ייחודית  מהפכנית  טכנולוגיה  בזכות  השנה, 
הצבעוניים  הבגדים  כל  את  לכבס  המאפשרת 
כביסה  ג'ל  בהפרדה.  צורך  ללא  אחת,  במכונה 

מרוכז בטכנולוגיה ייחודית, המונעת מעבר צבעים מבגד לבגד 
יחד. מסיר  וכהים  ומאפשרת לכבס אריגים צבעוניים, בהירים 
ומתאים  וכתמים בכל הטמפרטורות, גם במים הקרים  לכלוך 

לכל סוגי הכביסה.

מה יותר מרענן מסלט?
כבר  הקיץ  וריח  לו  עבר  פסח 

יוסיפו  שלא  קלות  ארוחות  מזמינים  החמים  הימים  באוויר, 
כל  על  מסלטים  מרענן  יותר  מה  הקיים.  הכובד  לתחושת 
סלטים  במגוון  להתפנק  תוכלו  "ריקוטה"  במסעדת  גווניהם? 
שיותיר  ומגוון  עשיר  תפריט  לצד  וטעימים  בריאים  מרעננים 
 " "ריקוטה  מסעדת  עוד.  של  וטעם  שובע  תחושת  עם  אתכם 
בכניסה  מיקומה  אשר  בירושלים  איטלקית  חלבית  מסעדה 
להר חוצבים, הנוף, האוויר והאווירה משמשים כרקע פסטורלי 
נפלא למה שמתרחש בתוך המסעדה , החל בעיצוב האיטלקי 
פוקאצ'ות  הכולל  המגוון  בתפריט  וכלה  והמרשים  החמים 
מנות  ההזמנה(  בעת  )מיד  מינוט"  לה  "אה  הנאפות  ופיצות 
ייחודיות של פסטה, ניוקי ורביולי, תפריט מותאם למזג האוויר 
החם הכולל סלטים מרעננים ומעוררי טעם ולצדם מגוון דגים 
טריים המוגשים לצד תוספות עשירות ולסיום קינוחים מתוקים 

אשר ישאירו אתכם עם טעם נפלא לביקור חוזר.

סלטי "אחלה" של שטראוס משיקים 
תחת סדרת הדגל "החומוסייה של 

אבי" שני מוצרים חדשים במיתוג 
משותף עם 2 יצרני טחינה גדולים: 

"אל ארז" ו"הנסיך" תחת המסר 
"חומוס מעולה עושים עם טחינה 

מעולה". בהשגחת 'שארית ישראל'

פעם של  האריזות  על   להתענג 
ותשיק  עשייה  שנות   90 מציינת  תנובה 
מהדורה מיוחדת של מוצרי הדגל באריזות 
תנובה:  מנכ"ל  מליס,  אייל  נוסטלגיות. 
חלק  היא  תנובה  שנותיה,   90 "במשך 
הישראלית  והחברה  מההוויה  נפרד  בלתי 
ומוצריה נצרכים בכל בית בישראל. תנובה 
תמשיך לפעול באחריות ומחויבות מתמדת 

לצרכניה ולקהילה אותה היא משרתת"



מתחדשים

 Full Spot שעון דיסני של
 מחיר: ₪170 
www.Obag.co.il-להשיג ב

רשת הקוסמטיקה 
SACARA שומרת עליך 

בחודשי הקיץ ומציעה 
סדרת תכשירי הגנה: 

 ,SPF 50 קרם הגנה לפנים
 ,SPF 30 תחליב הגנה
 SPF 50 ספריי שקוף

וג'ל אלוורה. 
מחירים: 9.90 – 29.90 ₪

הצ'יפס ההולנדי 'מר תפודי' ששיגע את העולם עכשיו בישראל: הכי 
טבעי! הכי איכותי! הכי קראנצ'י! יבוא: חברת "בלדי", 
 BERGIA FRITES :יצרן
מחיר: 6.90-9.90 ₪ 
רבנות 'נעדרלאנד' 
הולנד. 
להשיג ב: 
נתיב החסד, 
יוחננוף, 
שפע-שוק 
ועוד

משקפי שמש מודולריות 
להשיג Full ב- 325 ₪

 Spot www.Obag.co.il

חברת התמרוקים 
"שיק" יצרנית כחול 
לבן שבבעלותה מפעל 
בעיר יבנה מציעה מוצרי 
קוסמטיקה דקורטיבים 
ופונקציונאליים. סדרת 24-7 
להשיג בפארמים

חברת  Premier By Dead Sea Premier מציעה מבחר 
מארזי טיפוח מהודרים וחגיגיים המיוצרים כחול לבן בישראל 

ובמחירים מיוחדים 
למארזים קיציים

צמיד זהב לבן 
בשיבוץ יהלומים 

כחולים ולבנים
27,500 ₪ להשיג 

ב- BLOOM תכשיטי יוקרה 
שוהם 6, רמת גן

קולקציית הקיץ 2016 של רשת המשקפיים
 CAROLINA LEMKE BERLIN  
עומדת על השילוב בין הטרנדים הבינלאומיים המובילים 
 

רשת Laline משיקה 
את קולקציית הגוונים 
לקיץ הקרוב בקטגוריית 
הלקים. הלק בעל 
מברשת רחבה, 
למריחה קלה ונוחה. 
מתייבש במהירות ובעל 
עמידות גבוהה

להשיג ברשת הסטוק: צידנית עם ידית 
אלומניום- ₪50, כוסות שתיה 
כולל מכסה וקש 9 ₪ וקרש 
חיתוך דגם דמקה ₪20  

רשת הרמוניה לבית מציעה 
גריל פחמים איכותי ומעוצב 
)מחיר:149.90 ₪ 
ולחברי מועדון: ₪49.90( 
וצידניות במגוון גדלים 
)₪199.90 - ₪49.90(

רשת האופנה ml במבצע על קולקציית אביב- 
קיץ 2016: על כל רכישה מהקולקציה החדשה 

בסכום של 500 ₪ ומעלה מקבלים 100 ₪
מתנה על אותה קנייה. זאת בנוסף למבצעים 

הקיימים בחנות. מה - 4.5 עד 15.5 או עד גמר 
המלאי

כפכפי עור בעבודת יד 350 ₪ 
להשיג ברשת קמדן אנד שוז
www.Camden.co.il-וב 

טלפארמה, 
בית המרקחת 
המקוון 
מקבוצת פישמן 
 Rexona :מציג
מותג הדאודורנטים 
מספר 1 בעולם 
הגיע עם מגוון רחב 
של מוצרים 
במחירים 
משתלמים ביותר. 
המחירים באתר 
נעים בין: ₪11-20

גולף קידס ובייבי 
מציעה קולקציית פריטים 
בכחול-לבן, 
החל מ- 29.90₪

אמריקן איגל קידס 
בקולקציית כחול לבן. חולצה 

לבנים במחיר: 89.90 ₪  

קולקציית הקיץ של "הילדים של 
קסטרו" מציגה מבחר גדול 
של עיצובים לילדים 
הקטנים והגדולים 
בכחול ולבן. 
טווח מחירים:
₪39.90-169.90 

חדש בישראל: קולקציית 
 - MCQ משקפי שמש של

המותג הצעיר והעכשווי 
מבית האופנה 

אלכסנדר מקווין. 
טווח מחירים: 699-999 ₪

להשיג בלעדית ברשת 
אירוקה

בריף מס‘: 524 לקוח: באדג‘ט. שם העבודה:  בין הזמנים -משפחה  תאריך: 14.4.16

more

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

מבצע ענק בבאדג‘ט  
לחופשת ”בין הזמנים” !
שוכרים רכב במחירי מבצע מיוחדים 

ומקבלים יום רביעי + נהג נוסף במתנה!

יש כפל
מבצעים!

28.4.2016) ועד ליום ב‘ באייר תשע“ו המבצע מיום כ‘ בניסן תשע“ו (
(10.5.2016). המבצע תקף לרכבים מקבוצות X, F, J ,H, E & I. בכפוף לתקנון,
המבצע עד גמר המלאי, מקסימום לחוזה השכרה אחד-2 ימים ללא תשלום.

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.ח.

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



                                                               

  

מועד שני ואחרון לרישום לגני עירייה לבנות

הננו בזה להודיעכם על מועד שני ואחרון לרישום לגני עירייה לבנות לשנה“ל ה‘תשע“ז.

הרישום יתקיים אי“ה בימים ראשון עד רביעי, ל‘ בניסן ה‘תשע“ו עד ג‘ באייר ה‘תשע“ו (8-11/5/16),
בין השעות 12:00-9:00

ובימים א, ב, ג, גם בין השעות 19:00-16:00, בטלפון 5776151.

לצורך הרישום, נא להכין מס‘ זיהוי של התלמידה.
לידיעתכם: רישום מועד ב‘ הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

את המילה הנני לתקן להננו          -
.להוסיף נקודה בסוף המשפט הראשון אחרי ה'תשע"ז          -
.להחליף את השעות -9:00 12:00, קודם ה-9 ואח"כ 12 וכנ"ל ב-16 עד 19          -
.אחרי מספר הטלפון להוסיף נקודה          -
למחוק את השורה הנהלת אגף החינוך          -

בס“ד

האגף
לשירותים
חברתיים

 רישום למשפחתונים לקראת שנת הלימודים ה'תשע"ז רישום למשפחתונים לקראת שנת הלימודים ה'תשע"ז
אנו שמחים להודיע כי הרישום למשפחתונים לילדי אימהות עובדות

יערך אי"ה בתאריכים אלו: 

אחרי פסח

מיום שני, ג' בניסן ה'תשע"ו (11/4/16)
ועד יום שני, י' בניסן ה'תשע"ו (18/4/16), כולל

לפני פסח

מיום שני, כ"ד בניסן ה'תשע"ו (2/5/16)
ועד יום חמישי, י"א באייר ה'תשע"ו (19/5/16), כולל

מקום הרשום: מחלקת משפחתונים, רחוב הירדן 31, קומה א'.
קבלת קהל: ימי  א', ב', ד', ה', בין השעות 8.30 –14.00, רצוף.

                     ימי ג', בין השעות 15.00 – 19.00, רצוף.
עולים  ילדי    .₪  360 ילדים:  שני   .₪  180 עובדות:  אימהות  ילדי  רישום:  דמי 

חדשים:  180 ₪.
לתשומת לב הרושמים: בקופה של מחלקת המשפחתונים תשלום דמי רישום 

ייעשה בכרטיס אשראי, או בהמחאה בלבד. (ולא במזומן). 

במחלקת המשפחתונים  אין שירותי צילום ופקס'.

המטפלות  של  מעודכנת  רשימה 
ה'תשע"ז   בשנת  לעבוד  העתידות 
תלויה בלוח מודעות במשרדי מחלקת 
משפחתונים, רח' הירדן 31, ותפורסם 
לא  הרשימה  העירייה.  של  באתר  גם 

תימסר טלפונית ולא תועבר בפקס'.

ילדיהם  את  לרשום  ההורים  על  חובה 
לפחות,  עם,  מוקדמת  הכרות  לאחר 

שלוש מטפלות.
הממשיכים  ילדים  לרשום  חובה 

במערכת גם בשנת ה'תשע"ז.
בעיות  עם  ילדים  של  רישום  בעת 
סובלים  או  התפתחותיות,  או  רפואיות, 
מסמכים  להגיש  חובה  מאלרגיות, 

רפואיים מעודכנים.

תהליך הרישום:

של  משפחתונים  במחלקת  רישום   – ראשון  שלב 
העירייה:

לצורך תהליך הרישום והשתתפות בוועדת קבלה 
(שיבוצים), יש להצטייד במסמכים אלו:

• צילום תעודת זהות האם, כולל הספח בו רשומים 
כל ילדי המשפחה.

אחד  שכר  תלוש  צילום  שכירים  אב  או  ו/  אם   •
אם   .2016 מרץ  או  פברואר,  או  ינואר,  מחודש 
שבועיות/  עבודה  שעות  מס'  מצויינות  לא  בתלוש 
נתון  המפרט  המעביד  אישור  לצרף  יש  חודשיות, 

זה.
משנת  כולל  אישור  להגיש  יש  אברכים:  אבות   •

2016, בו יציינו גובה המלגה, מס' שעות לימודים.  
על  תתקבלנה  (שיבוצים)  קבלה  ועדת  החלטות 
לוועדה  ההורים  ידי  על  שיוגשו  המסמכים  סמך 

טרם מועד קיומה. 
כל  לה  צורפו  שלא  בבקשה  תדון  לא  הועדה 

המסמכים הנדרשים.
לוועדת  הנחיות  יפרסם  הכלכלה  משרד  בהמשך, 

קבלה תשע"ז.

שלב שני – רישום הילד במערכת הממוחשבת של 
משרד הכלכלה וקבלת דרגת סבסוד .

מס' הטלפון של המוקד 2969 *,  או .12222-969
מידע נוסף בכל הנושאים הנ"ל ניתן למצוא

באתר של משרד הכלכלה - האגף למעונות יום 
www.economy.gov.il/meonot-yom

















דאודורנט טיטניום
מדבר אליך.
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