
בס"ד יום רביעי כ"ד באייר תשע"ו  1/6/16 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג' כ"ג באייר תשע"ו 31/5/16

דולר ארה"ב « 3.8500
אירו « 4.2951
לירה שטרלינג « 5.6254
יין יפני « 3.4677
פרנק שוויצרי « 3.8885

חסכון חדש
אושרה הצעת שר 
האוצר וסגנו להקמת 
קופת גמל להשקעה 
לטובת הציבור / עמ' 4

חברות השותפות בשדה הגז 'לוויתן', חתמו השבוע על הסכם 
ראשון מאז אישור מתווה הגז המרוכך בממשלה בחודש האחרון 
 ביום שישי האחרון תקף השר המתפטר אבי גבאי את המתווה: 
"יש קו ברור שמחבר בין מתווה הגז לבין המתקפה על הצבא וסגן 

הרמטכ"ל, שמטרתו להחליש את השירות הציבורי" / עמ' 2 

חברות הגז חתמו על הסכם 
בשווי 3 מיליארד שקלים

ניתוח נתוני השמאי הממשלתי על מחירי הדיור מעלה כי ההפרש במחירי הדיור בין 
שנת 2008 לשנת 2016, יוצר פער של כ-4 שנות עבודה בממוצע אותם צריך רוכש 

הדירה כיום להוסיף  בתל אביב הפער עומד על כ-10 שנות עבודה )!( / עמ' 3

עלייה במספר שנות 
העבודה הדרושות 

וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של לרכישת דירה
הכנסת דחתה השבוע את רפורמת 

הקורנפלקס האמורה להוריד את מחירי 
המזון  הסיבה: לאפשר לשוק להעירך 

בהתאם לשינויים המתוכננים / עמ' 3

הורדת 
מחירי המזון 

- נדחתה

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

למביא קופון זה בלבד!

זיסלק הגיע לבני ברק

מקבלים כדור גלידה - 
 מתנה!!!
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שעות פתיחה: 
 א'-ה': 7:00-24:00 בלילה
יום ו': 8:00-14:00 בצהריים

מוצאי שבת:
 חצי שעה לאחר צאת השבת עד חצות

 1700-704-730  : טל'
 0 3 - 5 1 0 5 5 5 2  : ס ק פ
050-2599999 יד:  ני

רחוב מצדה 9 בני ברק
מול בנין בסר 3

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



מאת: יעקב אמסלם

הגז  מתווה  של  המחודש  האישור  לאחר  ימים  מספר 
בין החברות למדינה, השבוע )ראשון( חתמו השותפות 
במסגרת  טוביה.  באר   IPM חברת  עם  גז  אספקת  הסכם  על 
ההסכם, יספקו השותפות ב'לוויתן' 13 מיליארד מטר מעוקב 
באזור  לקום  שעתידה  הכוח  לתחנת  טבעי  גז  של   )BCM(
התעשייה. היקפו של ההסכם נאמד בכ-3 מיליארד דולר ויהא 
תקף ל-18 שנה מזמן החתימה. תחנת הכח שעתידה להיבנות, 
כדלק  טבעי  גז  באמצעות  חשמל  מגה-וואט  כ-430  תייצר 

עיקרי וסולר )כגיבוי(.
השנה  בתחילת  שנחתם  נוסף  לחוזה  מצטרף  ההסכם 
האזרחית בין השותפות לחברת 'אדלטק'. על פי ההסכם עליו 
 BCM 6-חתמו כאמור לפני מספר חודשים, לווייתן יספק כ
 - אדלטק  של  החדשות  הכוח  תחנות  לשתי  בהיקף  טבעי  גז 

כימיקלים  חיפה  במפעל   )MW 140( "תמר"  הכוח  תחנת 
 )77MW( "סולאד"  הכוח  ותחנת  רותם,  במישור 

במפעל CHS באשדוד.
אישור  בעקבות  התאפשר  האחרון  ההסכם 

האחרונים  בשבועות  המרוכך  הגז  מתווה 
המחודש,  המתווה  במסגרת  בממשלה. 
במתווה  שינויים  לערוך  המדינה  איפשרה 
בעשור הקרוב, זאת בכדי לאפשר לממשלות 
הבאות להחיל את מדיניותן על ההסכם עם 
החברות שזכה להתנגדות מצד גורמים רבים. 
השבוע  בתחילת  ההסכם  חתימת  לאחר 
אמר יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים, כי "מאגר 

במשק  הטבעי  הגז  מהפכת  את  ישלים  לוויתן 
המקומי, שעובר לייצור אנרגיה באופן נקי, יעיל 

וסביבתי יותר לטובת כל אזרחי המדינה. אנו 
לקידום  לפעול  ונחושים  מחויבים 

מנת  על  לוויתן  מאגר  פיתוח 
למשק  טבעי  גז  להזרים 
הישראלי כבר בשנת 2019 

ליצרני  טבעי  גז  למכירת  נוספים  הסכמים  לקידום  ופועלים 
המקומי  במשק  נוספים  וללקוחות  תעשייה  למפעלי  חשמל, 

והן לייצוא הגז למדינות באזור".
אנרג'י,  בנובל  העסקי  הפיתוח  מנהל  סרנה,  ניב  לדברי 
בדמות  חשובות  יסוד  אבני  להניח  לנו  מאפשרת  "העסקה 
לפיתוח מהיר של  חיוניים  ייצוא שהם  וחוזי  חוזים מקומיים 

הפרויקט".

שטייניץ: "המתווה הכי טוב"

ביום החתימה על ההסכם )ראשון( נשא דברים שר האנרגיה 
התשתיות והמים, ד"ר יובל שטייניץ בכנס בירושלים והתייחס 
לסוגיית הגז. שטייניץ, שהיה מעורב בכל תהליכי מתווה הגז, 
אמר למשתתפים כי "עשינו את מתווה הגז הכי טוב למדינה 
מכל מדינות המערב. אנחנו היחידים שמגבילים את המחיר, 

אנחנו היחידים שמגבילים את הייצוא''.
שטייניץ סיפר כי ''ב-OECD חושבים 

הייצוא,  את  להגביל  טעות  שזו 
הגז  מתווה  את  שיבחו  הם 
'בנושא  לנו  אמרו  אבל 
לא  הגזמתם',  הייצוא 
להגביל  צריכים  הייתם 
כזו  בצורה  אותו 
את  שתשקלו  ומציעים 
היחידים  אנחנו  שוב.  זה 
שמכריחים חברות למכור 

שדות שהן מצאו".
היחידים  "אנחנו  לדבריו, 

במצב  אותן  מחייבים  שגם 
במשק  וודאות  אי  של  כיום, 

האנרגיה 

אומרים  אנחנו  מתבטלים,  פרויקטים  כשהמון  לאומי,  הבין 
להם - אנחנו לא ארה"ב, יש לנו לוויתן אחד, יותר כדאי פחות 
במקומות  אם  גם  הקרובות,  השנים  ב-4  אותו  תפתחו  כדאי, 

אחרים אתם מעדיפים לדחות פרויקטים כאלה''.

גבאי: "המתווה נשען על חסר ידע"

היה  למתווה  בגלוי  להתנגד  שהעז  בממשלה  היחיד  השר 
השר להגנת הסביבה אבי גבאי שהתפטר ביום שישי האחרון. 
יעלון  השר  של  הדחתו  רקע  על  באה  לטענתו,  התפטרותו, 
ליברמן  אביגדור  של  כניסתו  עקב  הביטחון  כשר  מתפקידו 

לממשלה. 
גבאי  העביר  התפטרותו,  ביום  שקיים  עיתונאים  במסיבת 
ביקורת חריפה על הממשלה בסוגיית הגז. "לא היה לי פשוט 
להיות חלק מהממשלה", אמר גבאי במסיבת העיתונאים. 
"ממשלה ששיבשה לחלוטין את מערכת היחסים 
הפילוג שהלך  בעולם.  עם המעצמה החשובה 
שלנו.  הצבא  על  מתקפה  בעם,  והתרחב 
מקרוב כיצד מתקבלת ההחלטה הכלכלית 
על  שנשענה  האחרון,  בעשור  הגדולה 
על  בכלכלה,  בסיסיים  והבנה  ידע  חוסר 
חולשה  עוצמה שמאחוריהם  רבי  ספינים 

והתרפסות בפני אינטרסים".
בין  שמחבר  ברור  קו  "יש  לדבריו, 
הצבא  על  המתקפה  לבין  הגז  מתווה 
את  להחליש  שמטרתו  הרמטכ"ל,  וסגן 
השירות הציבורי. כך פוטרה מנהלת רשות 
החשמל, כך ראיתי בכירים בשירות המדינה 
מאנשי  למנוע  מנסים  כעת  וכך  שהתקרנפו 
צבא מנוסים לומר את דעתם לציבור". גבאי 
נגד  שהצבעתי  "לאחר  כי  עוד  סיפר 
המתווה התלבטתי אם להתפטר 
להמשיך  שחובתי  והחלטתי 

לנסות לפעול לשינוי".

מאת: יחיאל חן

של  בבעלותו  'דלק'  קבוצת  דיווחה  )שני(  שלשום 
יצחק תשובה על ירידה של כ-60% ברווח הנקי של 
שקלים,  מיליון  כ-85  היה  המניות  לבעלי  הרווח  החברה. 
כי  יצויין  המקביל.  ברבעון  שקלים  מיליון   210 לעומת 
הירידה מתייחסת לקבוצת 'דלק' בלבד ואילו בפעילות הגז 
הגידול  רקע  על  ברווחים  זינוק  נרשם  הקבוצה,  של  והנפט 

במכירות הגז ממאגר 'תמר'.
החברה  בהודעת  ציין  דלק,  קבוצת  מנכ"ל  ברטפלד  אסי 
ימים  מלפני  ישראל  ממשלת  ידי  על  הגז  מתווה  אשרור  כי 
מהווה נקודת ציון חשובה ומשמעותית לפיתוח מוקדם של 
יצברו תאוצה כבר  לוויתן והרחבת מאגר תמר, אשר  מאגר 
השותפים  עם  במרץ  עובדים  "אנחנו  מאוד.  הקרוב  בזמן 
הגז  מתווה  את  ליישם  מנת  על  השונים  בפרויקטים  שלנו 
ולבצע את הפעולות הנדרשות בהתאם, והחודשים הקרובים 

יעמדו בסימן השלמת תוכניות הפיתוח של המאגרים והאצת 
הסכמי  על  לחתימה  האזור,  מדינות  עם  ומתנים  המשאים 

אספקת גז ארוכי טווח מהמאגרים שבבעלותנו".
העברת  תהליך  את  משלימים  אנו  אלה  "בימים  לדבריו, 
הוקם  אשר  החדש,  דלק  לבית  הקבוצה  של  ההנהלה  מטה 
בהרצליה פיתוח, וכבר בחודש אוגוסט הקרוב צפוי המטה  
לעבור, יחד עם מטה ההנהלה של שותפויות דלק קידוחים 

ואבנר".

חברות השותפות בשדה הגז 'לוויתן', חתמו השבוע על הסכם ראשון מאז אישור מתווה הגז המרוכך 
בממשלה בחודש האחרון  ביום שישי האחרון תקף השר המתפטר אבי גבאי את המתווה: "יש קו ברור 
שמחבר בין מתווה הגז לבין המתקפה על הצבא וסגן הרמטכ"ל, שמטרתו להחליש את השירות הציבורי" 

 כ"ד באייר תשע"ו 21/6/16

חברות הגז חתמו על הסכם 
בשווי 3 מיליארד שקלים

לאחר אישור מתווה הגז המרוכך

חברת 'דלק': ירידה של 60% ברווח הנקי

השר המתפטר אבי גבאי 
)צילום: המשרד להגנת 

הסביבה(
שר האנרגיה 
יובל שטייניץ



הודיע  החברה,  של  ניהולה  על  טענות  לאחר 
תפורק  החברה  כי  )שני(,  השבוע  המשפט  בית 
אולמן.  דין  עורך  יהיה  פירוקה  על  והאחראי 
בבקשה  לפירוק,  בבקשות  האמור  "בהינתן 
שהחברה  חולק  ושאין  עצמה  הליכים  להקפאת 
כתב  מימון",  ובהיעדר  פירעון  לחדלות  הגיעה 
אלא  מנוס  "אין  בהחלטתו,  אורנשטיין  השופט 
להורות על סיום הליכי הקפאת ההליכים ומעבר 

להליכי פירוק". 
בכדי  ההליכים  את  להקפיא  ביקשו  בחברה 
לאפשר את החזרת החובות, אך באי כוח הנושים 
התנגדו. "הלקוחות יכולים לבחור איפה כספם - 
יו, במגדלי אקירוב, בג'יפ הריינג' רובר  במגדלי 
הלקוחות  כספי  כל  המאזארטי שכן  במכונית  או 
נמצאים היום בנכסיו האישיים של בעל החברה", 

אמר המנהל המיוחד עו"ד חגי אולמן.

יחיאל חן

בעיקר  מתבטאים  המאמירים  הדיור  מחירי 
שם  וירושלים,  ברק  בני  החרדיות,  בערים 
מאפשרים  אינם  אשר  לסכומים  עולים  המחירים 
צעיר.  זוג  ידי  על  לא  בוודאי  כלל,  דירה  רכישת 
בעיר  מיליון  בכ-2  נמדדים  בעיר  הדיור  מחירי 

לדירת 3 חדרים בממוצע.
דירת  כאשר  הפתעה  נרשמה  האחרון  בשבוע 
יותר ממיליון שקלים.  נמכרה במעט  2.5 חדרים 
המדובר הוא בדירה בשטח של 55 מ"ר, השוכנת 
בעיר.  דנגור  ברחוב   5 מתוך  שלישית  בקומה 
יצויין כי בעלי הדירה ביקשו עבורה 1.06 מיליון, 

אך קונה לא נמצא והיא נמכרה במחיר האמור.

ברוך ברגמן

בעולם  הנפט  במחירי  העליה  בכיס:  מכה 
במחירי  להתייקרות  מובילה  האחרונה,  בתקופה 
הדלק  מחירי  עלה  האחרון  בלילה  הדלקים. 
דלק  ליטר  של  ומחירו  אגורות  ב-16  שבפיקוח 
עלייה  שקלים,   6.01 על  כעת  עומד   95 אוקטן 
בעד  תוספת  הקודם.  החודש  לעומת  של 2.74% 
שירות מלא בתחנות דלק תעמוד על 19 אגורות 

לליטר )כולל מע"מ(, ללא שינוי מחודש קודם.
הבנזין  מחירי  עליית  להתייקרות,  הסיבה 
מחיר  עלה  האחרון  בחודש  האחרונה.  בתקופה 
הנפט ב9% ובכך סגר עלייה של 25% בחודשים 
האחרונים. יש לציין כי, מתוך 6.01 ש"ח שנשלם 
בתדלוק, 67% הוא מסים – 50% מס בלו ו-17% 

מע"מ.

חיים בנשק

חברת הנדל"ן 
'אדמה' תפורק

דירת 2.5 נמכרה 
ב-1.02 מיליון

הדלק יעלה 
ב-16 אגורות

בית המשפט

שיא בני ברקי 

שוב מתייקר

מאת: יעקב אמסלם

הממשלתי  השמאי  נתוני  פרסום 
ישראל,  במדינת  הדיור  מחירי  על 
שחידדו  שונים  ניתוחים  ליצירת  הביאו 
לעליית  שיש  הכבירה  המשמעות  את 
הישראלי.  האזרח  של  הכיס  על  המחירים 
קבוצת  ידי  על  שבוצע  הניתוחים,  באחד 
'Yedioth' עולה כי כיום, כ-6 שנים לאחר 
האזרח  הדיור,  במחירי  הדרסטי  הזינוק 
הממוצע ישלם עבור דירה עשרות משכורות 
עבודה  של  נוספות  שנים  כלומר:  יותר, 
דרושות עבור רכישת דירה ממוצעת. שיטת 
בשנים  נפוצה  משכורות  פי  על  החישוב 
נתונים  שקלול  מאפשרת  והיא  האחרונות 
על פי משכורת ממוצעת בהתחשב במחירי 

הדיור. 
המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  על 
פברואר  לחודש  המעודכנים  לסטטיסטיקה 
למשרת שכיר  2016, המשכורת הממוצעת 
ברוטו  שקל  כ-9,650  על  עומדת  במשק 
המשכורת  עמדה  לכן,  קודם  שנה  בחודש. 
פחות  מעט  כ-9,465,  על  הממוצעת 
זאת, בשנת 2008, שנה  מקודמתה. לעומת 
שבה מחירי הדיור נחשבו לשפויים במידה 
הייתה  הממוצעת  המשכורת  מסוימת, 
7,937. את ההפרש ניתן להסביר באינפלציה 
העולה מידי שנה באחוזים מזעריים, אך אם 
נתמקד בנתון הבסיסי, עולה כי משנת 2008 
עלה   ,2015 ומשנת  בכ-22%  השכר  עלה 

השכר בכ-2%.
מהניתוח שנערך עולה כי לרכישת דירה 
בשנת 2008 נדרש הישראלי הממוצע לכ-5 

 ,2016 בשנת  ואילו  בממוצע  משכורות 
הישראלי  נדרש  דירה,  אותה  רכישת  לשם 
הממוצע לכ-147 משכורות בממוצע. יוצא 
תעלה  הדיור  במחירי  שהעלייה  כך,  אם 
מארבעה  למעלה  ב-2016,  הדירה  לרוכש 
בשנת  לרוכש  ביחד  נוספות  עבודה  שנות 

 .2008
הפער  מסוימות,  ערים  פי  על  בפילוח 
הפער  אביב  בתל  מבהילים.  לממדים  גודל 
בין השנים עומד על לא פחות מ-10 שנות 
כ-4.7  על  עומד  הפער  בירושלים  עבודה, 
שנות עבודה, בחיפה הפער עומד על כ-4.6 
על  עומד  הפער  דן  בגוש  עבודה,  שנות 
הפער  השרון  ובאזור  עבודה  שנות  כ-6.3 

עומד על כ-5.7 שנות עבודה.

האטה בשוק הדיור?

משהו,  המדכדכים  הנתונים  למרות 
הכלכלן  ידי  על  שבוצעה  כלכלית  סקירה 
בתחילת  ופורסמה  האוצר  במשרד  הראשי 
השבוע )ראשון(, מעלה כי מספר העסקאות 
על  עולה  השנה,  מארס  בחודש  שבוצעו 
במהלך  הנתונים  פי  על  החודשי.  הממוצע 
החודש נרכשו 11 אלף דירות ברחבי הארץ, 
גידול של 15% לעומת חודש פברואר. את 
ההסבר לגידול מנמקים במשרד האוצר "על 
רקע שיווק גדול של דירות במסגרת 'מחיר 

מטרה' בראש העין".
כי  האוצר  במשרד  הרווחת  ההערכה 
עקב  בעיקר  יעלה  הנמכרות  הדירות  מספר 
ו'מחיר  מטרה'  'מחיר  תכניות  התרחבות 

לירידה  ההסברים  אחד  "זהו  למשתכן', 
'במחירי  חדשות  דירות  במכירת  החדה 
בפרט   - מארס  בחודש  זה  בישוב  השוק' 
בקרב רוכשי דירה ראשונה", אמרו במשרד 

האוצר.
במספר  דווקא  נמצא  מעודד  נתון 
שעברה  בשנה  מארס  בחודש  המשקיעים. 
מכלל  כ-27%  על  המשקיעים  אחוז  עמד 
מספר  עומד  השנה  הדירות,  רוכשי 
הדירות  מסך  בלבד   20% על  המשקיעים 
עלה  לכך,  בהתאם  זה.  בחודש  שנרכשו 
דירתם  המוציאים  המשקיעים  מספר 
שמכרו  דירות   1,200 של  "מרמה  למכירה, 
הלך   ,2015 אוקטובר  בחודש  המשקיעים 
ועלה מספר הדירות שמכרו המשקיעים עד 
דירות   2,000 של  ממוצעת  חודשית  לרמה 
בחודשים ינואר עד מארס השנה". עוד צוין 
הרמות  אחת  זו  היסטורית,  "בהשוואה  כי 
בשנים  המשקיעים  במכירות  הגבוהות 

האחרונות".
הירידה  נרשמה  שבהם  המקומות  אחד 
הוא  המשקיעים  ברכישות  המשמעותית 
דרסטית  ירידה  נרשמה  שם  בפריפריה, 
השנה  מתחילת  להשקעה  דירות  ברכישת 
נרשמת  גם  שבמקביל  "העובדה  האזרחית. 
הביאה  המשקיעים  ברכישות  חדה  ירידה 
לכך שמאז תחילת 2016 התאפסו הרכישות 
דירות  בניכוי  )רכישות  נטו של המשקיעים 
הפריפריה",  באזורי  משקיעים(  שמכרו 
שמלאי  היא  "המשמעות  בסקירה.  נכתב 
משקיעים  ידי  על  המוחזקות  הדירות 
באזורי הפריפריה קפא בשלושת החודשים 

האחרונים".

מאת: יחיאל חן

והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת 
של הכנסת אישרה השבוע )שני( את 
בקשת משרד הבריאות לדחות את "רפורמת 
יו"ר  מ"מ  סירב  זאת,  עם  הקורנפלקס". 
הוועדה, ח"כ מאיר כהן )יש עתיד(, לבקשת 
שנה,  בחצי  היישום  את  לדחות  המשרד 
ואישר דחיה של 4 חודשים בלבד: "במערכת 
ועובדים  מותניים  משנסים  היו  פרטית 
גם  זמנים.  בלוחות  לעמוד  כדי  ולילה  יום 
בזמנים  לעמוד  צריך  הציבורית  במערכת 
כמו צבא. הסובל העיקרי הוא הציבור. אני 
חושש ממדרון תלול של בקשות להארכות, 

ואת זה לא נאפשר". 

ועדת  שגיבשה  הרפורמה  במסגרת 
של  פתיחה  תתאפשר  כשנתיים,  לפני  לוקר 
תוך  מזון  מוצרי  של  מאסיבי  ליבוא  המשק 
ובהם  רגישים",  "לא  מוצרים  מגוון  הגדלת 
קרקרים,  ביסקוויטים,  בוקר,  דגני  פסטות, 
חטיפים, אורז, קטניות, עוגיות וקורנפלקס, 
במטרה להגדיל את התחרותיות ולהוריד את 

המחירים לצרכן.
במשרד  הארצי  המזון  שירות  מנהל 
מאז  כי  בדיון  אמר  גורדון,  אלי  הבריאות, 
של  הבריאות  בוועדת  הרפורמה  אושרה 
"מאמצים  נעשים  שנה,  חצי  לפני  הכנסת, 
אולם  כהגדרתו,  להשלמתה",  מאסיביים 
התהליך עדיין בעיצומו. גורדון ציין, כי בין 
היתר נדרשת עוד חתימה של שר הבריאות 
ונדרשת תוספת כוח אדם. מנהל  על תקנות 

הבריאות,  במשרד  הווטרינרית  המחלקת 
ד"ר ינון יוני, ציין כי המערכת הממוחשבת 
מאמצים  לאחר  הוקמה  לרפורמה  שנדרשה 
כבר  ליבואנים  פטורים  מתן  ותהליך  רבים, 

מתרחש דרכה. 
נציגי משרד האוצר, איגוד לשכות המסחר, 
התאחדות התעשיינים ורשת שופרסל תמכו 
במהלך הדיון במתן הדחייה; "כיום, המשק 
לא מרוויח מהרפורמה שום דבר. צריך לתת 
את הזמן להיערך לדברים כמו שצריך", אמר 
ד"ר  שופרסל,  ברשת  עסקים  רישוי  מנהל 
נקבעו תקנות לאחריות  רוני סורקיס. "טרם 
וצריך  קריטי  וזה  מהמקרים,  בחלק  פלילית 
המזון  איגוד  מנהלת  אמרה  זמן",  לזה 

בהתאחדות התעשיינים, גליה שגיא. 

3        כ"ד באייר תשע"ו 1/6/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

ניתוח נתוני השמאי הממשלתי על מחירי הדיור מעלה כי ההפרש במחירי הדיור בין שנת 
2008 לשנת 2016, יוצר פער של כ-4 שנות עבודה בממוצע אותם צריך רוכש הדירה כיום 
להוסיף  בתל אביב הפער עומד על כ-10 שנות עבודה )!(  במקביל, במשרד האוצר 

מאותתים על האטה בשוק הדיור, ובייחוד בהיקף הדירות הנרכשות להשקעה

וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת דחתה השבוע את רפורמת הקורנפלקס האמורה 
להוריד את מחירי המזון  הסיבה: לאפשר לשוק להעירך בהתאם לשינויים המתוכננים

עלייה במספר שנות העבודה 
הדרושות לרכישת דירה

פילוח נתוני השמאי הממשלתי על מחיר הדיור מעלה:

 רפורמת הקורנפלקס נדחתה ב-4 חודשים



PB        כ"ד באייר תשע"ו 1/6/16        כ"ד באייר תשע"ו 41/6/16    י"ח בטבת תשע"ו 

אושרה הצעת שר האוצר וסגנו להקמת 
קופת גמל להשקעה לטובת הציבור

הנשים החרדיות: מרוויחות 
פחות - משלמות יותר

סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן: "קופת גמל להשקעה תאפשר לציבור ליהנות מאפיק 
חיסכון המאפשר משיכה בכל עת ומהטבת מס במשיכה כקצבה"

מחקר של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה מעלה כי הגברים החרדים מרוויחים יותר מנשים חרדיות 
בעוד שיעור החרדיות המועסקות גבוה יותר משיעור החרדים  עוד עולה כי האישה החרדית 

מפרישה לפנסיה יותר מהגבר היהודי הלא חרדי למרות שזה מרוויח בממוצע יותר מהאישה החרדית 

מאת: מנדי קליין

ביום ב' השבוע לאחר דיונים רבים במשרד האוצר הביא סגן 
שר האוצר יצחק כהן  לאישור ועדת כספים הצעת חוק להקמת 

מכשיר חיסכון חדש "קופת גמל להשקעה". 
מדובר במוצר פיננסי חדש - קופת גמל שמטרת לגדיל את היצע 
נגישה  ותהיה  ישראל  אזרחי  לרשות  שעומדים  החיסכון  מכשירי 

לכל שכבות האוכלוסייה. מעלת החיסכון בשונה מההיצע כיום 
מאפשר חיסכון בקופה שיהיה זמין למשיכה בכל עת, בכפוף 

לתשלום מס רווחי הון.
הכספים  את  למשוך  שיחליט  חוסך  במקביל 
תשלום  מכל  פטור  יהיה  פרישה  בגיל  כקצבה 
עזה  התנגדות  למרות  ניתן  הוועדה  אישור  מס. 
של יו"ר רשות ניירות ערך וזאת לאחר שחברי 
אחד  פה  והצביעו  השתכנעו  בוועדה  הכנסת 

שמיטיב  במוצר  מדובר  שאכן,  החוק.  בעד 
עם כלל הציבור בישראל. 

הכספים שצפויים לזרום למוצר החדש 
 ₪ מיליארד   480 מתוך  להגיע  עתידים 

הבנקים  בפיקדונות  כיום  שנמצאים 
תשואה  ונושאים  פרטיים  אנשים  של 
אפסית. כל אדם יוכל להפקיד לקופת 
של  מקסימאלי  סכום  החדשה  הגמל 

70,000 ₪ לשנה.
ההצעה:  אישור  בעקבות  אמר  כהן  יצחק  ח"כ  האוצר  שר  סגן 
"אנו ערים לכך שבעשר השנים האחרונות הציבור צמצם את היקף 
ההפקדות לקופות הגמל בצורה משמעותית לאור חשש מ"נעילת" 
הכספים עד למועד ההגעה לגיל פרישה. קופת גמל להשקעה תאפשר 
ומהטבת  עת  בכל  חיסכון המאפשר משיכה  ליהנות מאפיק  לציבור 

מס במשיכה כקצבה".
כבר  משווע  הציבור  להשקעה:  הגמל  קופות  ויעילות  נחיצות 
יעודד  המוצר  ההוניות;  הגמל  קופות  להחזרת  שנים  עשר 
הבנקים  מול  ובעיקר  הגדולות  הביטוח  חברות  מול  תחרות 
אפסית  ריבית  עם  מיליארד(   400( פיקדונות  יביא   –
מצב  את  ישפר  המוצר  ההון;  לשוק  מהבנקים 
החוסך לעומת מוצרי החיסכון האחרים – התשואה 
עולה על ריבית בנקאית ותשואות קרנות נאמנות 
מקרנות  יותר  נמוכים  הניהול  דמי  שני  ומצד 
להגדיל  הציבור  את  מעודד  המוצר  נאמנות; 
ידי מתן הטבת  את החיסכון הפנסיוני שלו על 
לפרישה; המוצר  למי שישאיר את הכסף  מס 
מעודד את הציבור להעביר כספים מהשקעה 
)קופות  פיננסית  להשקעה  )דיור(  ריאלית 
והוא מיועד לאוכלוסייה שהיום לא  גמל( 
שחסכו  "הורים   – ההון  בשוק  חוסכת 
גמל  בקופות  שקלים  מאות  לילדים 

בעבר".

מאת: חיים בנשק

דואגות לעתידן? מחקר של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, 
מצא כי האישה החרדית מפרישה לפנסיה יותר מהגבר הלא-

חרדי למרות שהיא מרוויחה פחות.
המחקר המתבסס על נתוני הלמ"ס לשנים 2005-2014 העלה, כי 
לעומת   45.5% על  עומד  החרדים  הגברים  בקרב  התעסוקה  שיעור 
המגיע  חרדים  הלא  היהודים  הגברים  בקרב  התעסוקה  שיעור 
 69.4% על  עומד  חרדיות  נשים  של  התעסוקה  שיעור  ל-85.9%. 
העובדים  שיעור  במקביל,  חרדיות.  לא  נשים  בקרב   80.4% לעומת 
בקרב הגברים הערבים עומד על 74.3%, ובקרב נשים ערביות 31.5%.
התעסוקה  בשיעור  הדרגתית  עלייה  ניכרת  כי  מראים  הממצאים 
נשים  בקרב  האחרון,  העשור  במהלך  האוכלוסייה.  קבוצות  בכל 
ובקרב  המועסקות,  הנשים  בשיעור   55% של  עלייה  חלה  ערביות 
נשים חרדיות חלה עליה של 38.5%. אחד הנתונים המפתיעים ללא 

ספק הוא בקרב גברים החרדים אצלם נרשמה עליה של 25.5%.

מנתוני המחקר הנוגעים לרמת ההשתכרות עולה כי הגבר החרדי 
הכנסה  שיעור  לעומת  זאת  לחודש,  ש"ח   7,361 בממוצע  מרוויח 
של 12,208 ש"ח בקרב הגברים היהודים הלא חרדים. הגבר הערבי 
ושיעור הכנסתו  עומד על 7,190  מרוויח הכי פחות מכלל הגברים 
משתכרות  חרדיות  נשים  כי  מהנתונים  עולה  עוד  בחודש.  ש"ח 
בממוצע  מרוויחה  חרדית  אישה  החרדי.  מהגבר  פחות  בממוצע 

בחודש 5,282 שקל ואשה ערביה 5,271 שקל בחודש.
למרות פערי השכר, הנתונים מראים כי דווקא אצל נשים, שיעור 
העלייה הוא הגבוה ביותר בעשור האחרון במשכורת ברוטו לחודש. 
במגזר היהודי הלא חרדי שיעור העלייה אצל נשים עומד על  38.9% 
הגידול בשכר אצל  גברים. במגזר החרדי שיעור  לעומת 29% אצל 

נשים עומד על 41.2% לעומת 25.7% אצל גברים חרדים.
הנתון המפתיע של הסקר הוא זה הקובע כי חלה עלייה של 78% 
בשיעור  ו־41.9%  לפנסיה  שמפרישות  החרדיות  הנשים  במספר 
החרדים שמפרישים לפנסיה. נכון לשנת 2014 עלה שיעור החרדיות 
המפרישות לפנסיה במעט על שיעור הגברים היהודים הלא חרדים 

המפרישים לפנסיה, 71.6% לעומת 71.2%.

אבי בנטוב

מחלקת עסקים

לראות במעלת 
חברנו

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

ביבי נתניהו ראש הממשלה בישראל 
בהכרזה  השבוע  יצא  ששכח,  למי 
יש  שלהם  שבגנים  אותו  עדכן  שלו  שאח 
אברך  ששאלו  לי  הזכיר  זה  ספרדי.  מוצא 
צעיר: תגיד, מה שם המשפחה של חמותך 
יודע,  לא  האברך:  ענה  החתונה?  מלפני 
איתה  הביאה  שזוגתי  המגבות  על  אבל 

בנדוניה היא רקום הילטון.
בעקבות החיבור של נתניהו עם ליברמן, 
עם  ילך  הרוסי  שהקול  נתניהו  מר  מבין 
רעיון  הקודח  במוחו  הגה  הוא  ליברמן. 
מבריק, כיצד למשוך אליו את הקולות של 
יוצאי עדות המזרח. ואז באה ההברקה: אני 
ממוצא ספרדי. מה לא עושים פוליטיקאים 
את  גם  ימכרו  הם  קולות,  למשוך  בשביל 
נשמת  ואת  שלהם,  ההורים  של  המוצא 
קולות  שיגיעו  העיקר  שלהם,   DNA-ה
גם  שהוא  גילה  לא  שהוא  מזל  לקלפי. 

צאצא של הגולם מפראג.
למרות האינטרס השקוף, אני כן מעריך 
חוצות  בראש  לצאת  ליבו  אומץ  את 
בהצהרה אתנית כזו. במגזר שלנו לא היה 
דבר  לומר  משופשף  פוליטיקאי  אף  מעז 
לבריחת  גורם  היה  כזה  מהלך  כי  כזה, 
כי  חלילה.  לשקופים,  ממפלגתו  קולות 
אצלנו במגזר יחסי התן וקח מאוד ברורים. 
לישיבה  להתקבל  רציתי  כשאני  זוכר  אני 
הישיבה  ראש  לי  אמר  בירושלים,  ידועה 
לקבל  מאוד  אשמח  שהתקבלתי,  לאחר 
 2 עוד  איתך  תביא  אבל  בפועל,  אותך 
אשכנזים בשביל האיזון. היו ימים, היום זה 

לא קיים הדילים האלו.
נפטר  מירושלים  ידוע  סמינר  מנהל 
בדקו  לשמים,  והגיע  טובה  בשיבה 
לו  נתנו  עדן.  גן  לו  שמגיע  וראו  בספרים, 
"פתקא טבא", הלך איתה לגן עדן, אמרו לו 
תבוא שנה  מלא  הכול  בכניסה: מצטערים 
הבאה, אולי זה מצחיק, אבל יש בזה משהו 
מן האמת, למרות שבאופן אישי אין לי על 
מה ללין. אבי זצ"ל למד בישיבת פוניבז', 
למדו  היקרים  ובניי  במיר,  למדתי  אני 

בישיבות הטובות ביותר בירושלים.
אבל, כל הקטע של נתניהו עורר בי גיחוך 
הנושא  על  לכתוב  חייב  שהייתי  מוחלט, 
הזה. ואם כבר כותבים עליו אי אפשר שלא 
להקביל באיזו שהיא צורה את הנושא הזה 
יושב,  אני  עמי  בתוך  הרי  שלנו,  לציבור 
לבקרים,  חדשות  חוזרים  כאלה  וסיפורים 
פעם בצדק, ופעם שלא בצדק. ברוח הימים 
האלה, שהם ימים של אחרי ימי האבל על 
כולי  עקיבא,  רבי  של  תלמידיו  אלף   24
בשנאת  ולא  חינם  באהבת  שנכשל  תפילה 
חינם. ייקח על עצמו כל אחד הקורא שורות 
את  למצוא  עצמאי  באופן  לפעול  אלו, 
חברנו  במעלת  ולראות  האתניים,  שורשיו 

ולא בחסרונם.

מחקר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה קובע:

סגן שר האוצר 
ח"כ יצחק כהן 



מחירים 

משתלמים

הגזמנו
עם הפיסטוק

אבל בקטנה
פחות גדול, פחות קלוריות, פחות יסורי מצפון

יותר טעמים, יותר שדרוגים, יותר פינוקים
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קצרצרים

'הכנסת כלה' קסומה
השבוע  נערך  מרגש  מפגש 
בין  ים,  בבת  נגרין'  'מיכל  במפעלי 
העל  מותג  בעלת  נגרין,  מיכל  גב' 
הרבנית  לבין  הפופולרי  העולמי 
החיים  מפעל  בעלת  שושנה,  מרים 

סיפרה  המפגש  במהלך  כלה.  להכנסת 
עזרתה  על  נגרין,  למיכל  שושנה  הרבנית 
למען נזקקים ובעיקר כלות בנות למשפחות 
עניות ומעוטות יכולת, אליהן היא מתמסרת 
כבר ארבעים שנה. מיכל נגרין, מעצבת מזה 

הסיפורים  לנוכח  והתרגשה  שמחה   עשורים  שלושה 
הרבנית  של  השנים  רב  מפועלה  עמוקות  והתרשמה 
לכלות  נדוניה  של  סט  תרמה  נגרין  שושנה.  מרים 
את  הביעו  הכלות  בקרוב.  להינשא  האמורות  נזקקות 
תודתן בהתרגשות רבה ואיחלו לה שפע גדול, שתמשיך 
ליצור עוד ועוד מגוון רב של תכשיטים, אקססוריז, ביגוד, 

מטפחות ואופנה מדהימה, מלאה בטעם טוב.

5 שנות פעילות 
מיום  חלפו  שנים   5
ההשקה של סימילאק 
שנים   5 למהדרין. 
שבהן אלפי תינוקות מן 
המגזר החרדי גדלו על 
תחליף החלב מתקדם 
שנים   5 ביותר,  ובטוח 

וההשקה  הייצור  תהליך  כל  היקף.  רחבת  פעילות  של 
של סימילאק למהדרין נעשו תוך השקעה מרובה בכל 
פרט ופרט, והיום, כבר 5 שנים שסימילאק למהדרין הוא 
הסיבות   5 בישראל.  המתקדם  למהדרין  החלב  תחליף 
למהדרין:  בסימילאק  לבחור  אימהות  אלפי  שהביאו 
בגלל  המחקרים,  בגלל  ההרכב,  בגלל  הכשרות,  בגלל 
הביטחון ובגלל הניסיון. בכל שאלה בנושא תזונת תינוקך 
המומחים"  "צוות  למוקד  לפנות  ניתן  דוגמיות  ולקבלת 
בטלפון קליניות  דיאטניות  הכולל  סימילאק   של 

.1800-65-65-01

כך תוכלו להקל עליהם
לא  לתינוקות,  הורים  מאיתנו,  מי 
שמע על התופעה הקרויה בפי כל 
נקראת  המקצועית  ובשפה  'גזים', 
שלכם  התינוק  גם  אם  'קוליק'. 

סובל מכך, אתם לא לבד. תופעה זו שכיחה מאד וכ- 70% 
מהאימהות לתינוקות עד גיל 1/2 שנה מדווחות כי תינוקן 
סבל מגזים. "סיוט הגזים", אומרת רננה מזרחי – מנהלת 
מופיע  זאת,  מכנים  רבים  שהורים  "כפי  מטרנה,  מדעית 
בדרך כלל בסביבות השבוע השני לחייו של התינוק, מגיע 
5-4 חודשים.  גיל  נעלם עד  ולרוב  לשיאו בשבוע השישי, 
ולא  לתינוק  לא   – אחד  לאף  נעימה  לא  הזאת  התקופה 
חזקים,  בכי  בהתקפי  מתאפיינת  היא  המודאגים.  להוריו 
שבדרך כלל מופיעים מדי יום באותה השעה, לרוב בשעות 
אחר הצהריים והערב. במידה והתינוק ניזון מתחליף חלב, 
ניתן לעבור לכזה עם הרכב ייעודי קל לעיכול, כמו מטרנה 
המסייעת  ייעודית  פרוביוטיקה  המכיל  ספיישל,  מהדרין 

להבשלת המעי ולהפחתת תחלואה במערכת העיכול". 

קבלי ערכה מפנקת במתנה
דרך  של  בפתחה  נמצאת  את 
ובחיי  בחייך  ומשמעותית  חדשה 
להתכונן  הזמן  זה  משפחתך. 
לקראת  ובקשות  בתפילות 
הפרשת  במצוות  הגדול  הרגע 
ללידה  כסגולה  הידועה   – חלה 

אותך  ומזמין  אותך מהצעד הראשון  קלה. האגיס מלווה 
ומרגש  ביתי  חלה  הפרשת  לסדר  חברותייך  את  לארח 
ומעניק לך ערכה לסדר הפרשת חלה – מתנה מהאגיס! 
בערכה תמצאי חיתולי האגיס Little Babies להתנסות 
לך ולחברותייך, סדר הפרשת חלה ומתכון לאפיית חלה 
לאירוח  ניקול  מסדרת  פריטים  זורגר,  מירי  השפית  של 
עבורך,  במיוחד  חדשה.  להתחלה  מידע  ועלון  חברותייך 
 Huggies Little חיתולי   סדרת  את  האגיס  פיתח 
Babies עם שכבת  Gentle Protectionבעלת כריות 
מקסימלית  ולהגנה  אופטימלית  לספיגה  וייחודיות  רכות 

על עור תינוקך. לקבלת הערכה 1-800-42-32-32

הכי טוב שאת יכולה להעניק לעצמך
מזמינים  השבועות,  חג  לרגל 
ב'שול' להעניק לעצמך  אותך 
 scholl :מתנה מפנקת ושווה
פצירה   –  express pedi
להסרת  מתקדמת  חשמלית 
עור קשה מכף הרגל. הפצירה 
מצופה בגבישי יהלום ומסירה 
רבה  בעדינות  העור  את 
להכאיב  מבלי  הרגל  מכף 

או לפצוע. אז אם כף הרגל שלך קצת עייפה, יבשה, והעור 
אינו רך וחלק- תני לעצמך את המתנה הטובה ביותר- מתנה 
זמן.  לאורך  וחלקה  רכה  רגל  מכף  ליהנות  לך  שתאפשר 
של  ההשריה  בתמיסת  להשתמש  תוכלי  הטיפול  להשלמת 
שול, המיוצרת על פי נוסחה מדעית ייחודית והיא בעלת כושר 
ניקוי והרגעה, המסייעת בקבלת התוצאה הסופית של רגליים 
בסופר  להשיג  ניתן  שול  מוצרי  את  כקטיפה.  וחלקות  רכות 
פארם, ניו פארם, ברשת שופרסל ובבתי המרקחת הפרטיים.

צרכנות 

אנרג'י משיקה בקטגורית הפריכיות 
מוצר המבוסס על תערובות דגנים 

מלאים, מכיל סיבים תזונתיים ובעל 
מרקם ייחודי בשני טעמים: פריכיות 

3 דגנים טבעי ופריכיות 3 דגנים 
וקצח. רק 27 קלוריות לפריכית. 

כשרות: בד"צ פרווה

שופרסל משיקה סדרת מוצרי 
פסטה טרייה הכוללת פסטה 
ייחודית חונקי כמרים טריים, 

דפי לזניה טריים ופטוצ'יני טרי. 
משקל: 300 גרם - מתאים למנה 

זוגית. מחיר: 8.90 ₪ ליחידה. 
פסטה מצוננת - כשר פרווה, 
פסטה ממולאת - כשר חלבי 

בהשגחת בד״צ חתם סופר

מעדנות מרחיבה את מגוון 
הבצקים ומשיקה לראשונה סדרת 
בצק פילו, הכוללת שני מוצרים: 
בצק פילו עם קמח רגיל ובצק 
פילו עם קמח מלא- מוצר חדשני 
במקרר הקפואים. 500 גרם
כשרות: ועדת מהדרין תנובה 
בראשות הרב מרדכי גרוס, הרב 
ויטמן, בעלז, חת"ס

חברת 
"הגלידות של פלדמן" 
משיקה את סדרת שלגוני 
Cocktail בטעמים של 
קוקטיילים: מוחיטו ליים, 
מרגריטה אשכולית ופינה 
קולדה קוקוס. מחיר: 5.00 
₪ כשר חלבי, בהשגחת 
חוג חתם סופר ב"ב 

לרגל הקיץ חברת 
טמפו משיקה במהדורה 

מוגבלת צידנית פפסי 
מקס הכוללת 4 בקבוקי 

פפסי מקס 1.5 ליטר. 
הצידנית כוללת רצועת 

כתף לנשיאה נוחה 
ותלווה אתכם בטיולים, 

בים ובבריכה. מחיר: 
₪ 19.90

ויסוצקי ממשיכה את החדשנות 
ומוסיפה טעם חדש לסדרת 
ויסוצקי קר: ויסוצקי לימונית 
ולואיזה עכשיו גם קר תיונים 

להכנה במים קרים למשקה טעים 
במתיקות מעודנת עם ממתיק 
מצמח הסטיביה, ללא תוספת 
סוכר וללא קפאין. כשר פרווה 

למהדרין הרב יוסף חיים רוזנבלט

'גפן' מציגה לקראת שבועות: כל מה שהמטבח צריך 
להשביח ארוחה חלבית. בין המוצרים מגוון רטבים לפסטה 
ולפיצה, רוטב דאק, רוטב עגבניות פרימיום ועוד מגוון רחב 

של מוצרים באיכות, מצוינות וטעם אמריקאי משובח

יטבתה מרחיבה את קטגוריית השמנת, נכנסת לעולם 
הקינוחים ומשיקה לקראת חג השבועות: סדרת קינוחים 
להכנה ביתית על בסיס שמנת מתוקה, שמנת צמחית – 
היחידה בשוק על בסיס שמן קוקוס

מותר לכם להתחדש
ברשת  ה'שהחיינו'  חידוש  לקראת 

נערכים  'רנואר'  המובילה  האופנה 
וקיץ  אביב  בגדי  קולקציית  עם 

במיטב  ויפהפיים,  חדשים 
העונה.  של  והלהיטים  הצבעים 
הספקתם  לא  עדיין  אם 

להשלים את כל קולקציית העונה 
– עכשיו זה העיתוי המתאים ביותר. בסניפי 'רנואר' תוכלו 
לבן  לעצמכם,  בוחרים  אתם  מה  קלות  ביתר  להחליט 
הסתם  ומן  לימוני?  צהוב  גם  לכם  מחמיא  וחגיגי?  טהור 
חגיגה  היוצרים  פרחוניים,  פריטים  על  גם  תוותרו  לא 
'רנואר'  של  והקיצית  האביבית  הקולקציה  לעין.  נהדרת 
נוחים  יום  יום  בגדי  של  מאוד  רחב  במגוון  מתאפיינת 
ופונקציונליים לכל טעם ולכל מטרה, בגדי שבת ובגדים 
תחרה,  שמלות  נשפכות,  שמלות  הכוללים  חגיגיים 
חצאיות עם דפוסי פרחים ושמלות מקסי. ברשת גם מגוון 
עשיר וטרנדי של בגדי גברים המותאמים למגזר החרדי. 

מתכונים 'מעולים' ב- 2 דקות 
שלושה  מגישה  'מעולה'  חברת 
עשירים  נפלאים,  מתכונים 
תוך  מהירה  להכנה  ומעודנים 
גבי  על  נמצא  המתכון  דקות.   2
להכנה.  וקל  פשוט  והוא  האריזה 
לרשותך: תערובת להכנת פנקייק 
וניל  מפנק, תערובת להכנת עוגת 

'מעולה'  עוגת שוקולד עשירה.  ותערובת להכנת  נפלאה 
גאה להוביל את קטגוריית מוצרי האפיה עם מגוון מוצרים 
איכותיים: אבקת אפיה, ג'לי בטעמים, דובדבנים מסוכרים, 
חלווה,  דובדבנים,  אוכמניות,  מלית:  וצבעוני,  חום  מזרה 
תמרים,  שוקולד,  ממרח  קינמון.  עם  עץ  ותפוחי  פטיסייר 
וניל, סירופ מייפל, סירופ שוקולד, פודינג, צימקאו,  סוכר 
קמח תפו"א, קקאו הולנדי, ריבת חלב, תמצית וניל/רום, 
תערובת להכנת כדורי שוקולד, להכנת סופלה שוקולד, 
להכנת עוגות וניל, להכנת עוגת שוקולד, להכנת בראוניס, 
להכנת פנקייק, פתי בר וניל ושוקו. כשרות: בד"צ העדה 

החרדית ירושלים.

חדש: קופות ב'שירות עצמי'
במספר  חסד'  'יש  לקוחות 
כבר  הארץ,  ברחבי  ערים 
התור  למהפכת  התרגלו 
מסטנדרטים  ונהנים  המהיר 
חדשים של חוויית קניה שלא 
לאור  בארץ.  כמותם  הכירו 
חסד'  'יש  ברשת  ההצלחה, 
מהפכת  את  להביא  בחרו 
העיר  אל  גם  המהיר  התור 

ליעל  מנת  על  הכל  עושים  חסד'  'יש  ברשת  אלעד. 
טכנולוגיה  שנוצרה  ברגע  ולכן,  ללקוחות  השירות  את 
את  הרימו  המוצרים,  על  עצמאי  תשלום  שמאפשרת 
למי  עצמאית  לשלם  האפשרות  את  ומעניקים  הכפפה 
הקופה.  אל  בדרך  ארוכים  תורות  עוד  לא  שמתאפשר. 
מהיום אפשר גם לחסוך כסף עם 'יש חסד' וגם לחסוך 
פשוט  חסד',  'יש  של  העצמי  בשירות  הקופות  עם  זמן 

ניגשים, משלמים, ויוצאים הביתה.

הסכם שותפות 
שהתקיים  בטקס 
בלשכת  השבוע 
בנק  מנכ"ל 
נחתם  מרכנתיל 
בין  שותפות  הסכם 
פרויקט  לבין  הבנק 
של  החונכים 
אליעזר"  "יד  ארגון 
מאמץ  אותו   –

בנק  מנכ"ל  ברציפות.  התשיעית  השנה  זו  הבנק 
לשיתוף  הסכם  על  חתם  בורשטיין  שוקי  מרכנתיל 
אליעזר,   יד  של  החונכים  לפרויקט  הבנק  בין  פעולה 
מוביל  חברתי  בפרויקט  "מדובר  אמר  החתימה  בטקס 
גאים  ואנחנו  מבורכת  אליעזר"  "יד  של  העשיה  בבנק. 
הערכים  את  המייצג  זה  בפרויקט  שותפים  להיות 
אחד  לכל  הזדמנות  מתן  של  בעינינו  החשובים 
העתיד". דור  של  בקידומו  ותמיכה  לימוד   באמצעות 

טעם של בית 
סלטים  כמו  אין 
עם  בבית:  שמכינים 
לקראת  ההכנות  כל 
במיוחד  השבועות,  חג 
כששבת  השנה 
לחג...  מתחברת 
והמלאכה  קצר  הזמן 
באחלה  לכן  מרובה, 
סלטים  מגוון  מציעים 
שיחסכו  איכותיים 
ומאמץ  זמן  לכם 

ויוסיפו חגיגיות לשולחן החג, בטעם הכי ביתי שיש. סלטי 
טעם  בזכות  החרדית,  המשפחה  על  אהובים  אחלה 
גלם  מחומרי  עשויים  אחלה  סלטי  ומגוון.  טריות  מעולה, 
איכותיים, טריים ומובחרים בלבד, תוך הקפדה כשרותית 
 מלאה של צוות משגיחי בד"ץ שארית ישראל המיומנים.

יתיר זכה במדליית זהב 
שבדרום  גואנזו  בעיר  נערכה  השבוע 
 Interwine הגדולה  היין  תערוכת  סין 
 - International Wine & Spirits
פני  על  השתרעה  התערוכה   .Exhibition
מדינות  מ-72  יינות  בה  והוצגו  מ"ר,   60,000
וגם מישראל, בכ-700 ביתנים. הצלחה רבה 
היין  ובתחרות  בביתן  ישראל  ליינות  הייתה 
 INTERWINE 2016 - International
wine & alcohol competition התבלט 
באופן מיוחד היין 'יתיר מרלו-שיראז-קברנה 
על.  זהב  במדליית  שזכה   '2010 סוביניון 
רמות,  בשלוש  היינות  מתחרים  בתחרות 
מדליית זהב על )7 יינות זוכים(, מדליית זהב 
)29 יינות( ומדליית כסף )39 יינות(. יינות יתיר 

כשרים למהדרין בהשגחת בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א 
רובין ללא חשש שביעית.

המדביר הפרטי שלכם
זוחלים  וחרקים  מתיקנים  סובלים 
K300קוטל עבורכם  אחרים? סנו  
הזוחלים  החרקים  סוגי  כל  את 
מכיל  ותכליתי.  מהיר  בטיפול 
תקופתי  לטיפול  יעילה  תרכובת 
ביעילות את החרקים  וקוטל  מונע 
מיועד  תיקנים.  ובעיקר  הזוחלים 
משמיד  ובחוץ,  בבית  לריסוס 
ובעל  זוחלים  חרקים  מיידית 
אפקט המשפיע לטווח ארוך ודוחה 
קוטל   K300 סנו  זוחלים.  חרקים 
ביותר  והיעיל  הנמכר  החרקים 
ליהנות  לכם  מאפשר  בישראל, 

מקיץ נקי מחרקים.

ריח של ספא, בייבי וגשם ראשון
סנו, שמחה להציג 
חדשה  סדרה 
של  וייחודית 
בשמים לכל חדרי 
בניחוחות  הבית, 
רגעים  של 
סדרת  קסומים. 

שמזכירים  ניחוחות  בהשראת  פותחה  מומנטס  מג'יקל 
רגעים שכולנו אוהבים. הצרכנים נשאלו לאיזה ריח הם 
להשקת  הביאו  ותשובותיהם  להתעורר,   שמחים  היו 
שלושת הריחות של הסדרה. הבשמים מסדרת מג'יקל 
ומיוצרים  במיוחד  גבוהים  בישום  אחוזי  בעלי  מומנטס 
קסומה:  תחושה  שמביאים  נעימים  ניחוחות  בשלושה 
ספא, בייבי וגשם ראשון. הבשמים מופיעים בעיצוב נקי 
ויוקרתי. את מוצרי סדרת מג'יקל מומנטס של סנו ניתן 
 100 להשיג בשני פורמטים: בושם עם מתז במיכל של 

מ"ל, או מקלות ריחניים במיכל של 75 מ"ל. 

תחליב רחצה בניחוח וניל 
Crêma מציג תחליב  מותג הטיפוח 
הינו  התחליב  וניל,  בניחוח–  רחצה 
הרחצה  תחליבי  מסדרת  חלק 
ייחודיים  הזנה  רכיבי  עם  האהובים 
לטיפוח העור. מכיל את הקומפלקס 
 Nutrivit Complex הייחודי 
אפקטיבית  הזנה  המעניק   TM
בויטמינים  עשיר  התחליב  לעור. 
העור,  אל  החודרים  ומינרלים 
על  ושומרים  לעומק  אותו  מזינים 
שימוש  שלו.  והגמישות  הלחות 
רך  מגע  לעור  מעניק  בתחליב  יומי 
מציעה  עוד  בריא.  למראה  וקטיפתי 
הרחצה  תחליבי  בסדרת   Crêma
מאסק,  נוספים:  ניחוחות  מגוון 

₪  18 מ"ל:   500 לצרכן:  מומלץ  מחיר  ודבש.   קלאסי 
750 מ"ל: 27 ₪

תכניות לגמילה מעישון
וברחבי  בישראל 
השבוע  ציינו  העולם 
עישון",  ללא  "יום 
שנה  מדי  המתקיים 

מקרי   8,000- לכ  אחראי  "העישון  שנה,  כשלושים  מזה 
מוות בשנה ממגוון מחלות שונות, בהן סרטן, מחלות לב 
וכלי דם, מחלות נשימה, שבץ מוחי ועוד. בכל שנה, מעל ל 
-350,000 ימי אשפוז מיוחסים לתחלואה הנגרמת מעישון 
למערכת  העישון  בנזקי  הטיפול  של  הישירה  והעלות 
במכבי  בשנה".   ₪ -1.6מיליארד  בכ  מוערכת  הבריאות 
פעילויות  השנה  כל  לאורך  מקיימים  בריאות  שירותי 
לקידום מניעת העישון, במסגרתה יוזמים במכבי סדנאות 
לקבוצות לגמילה מעישון, כמו כן יוזמים במכבי ימי פעילות 
המגזר  בריכוזי  מעישון  הגמילה  בנושא  נוער  בני  בקרב 
החרדי ברחבי הארץ. במכבי שירותי בריאות ניתן להיגמל 
מרכז  מעישון.  לגמילה  סדנא  דרכים:  במספר  מעישון 
מעישון. לגמילה  פרטני  ומרכז  מעישון  לגמילה   טלפוני 

למעלה מ- 4.3 לקוחות 
מדינת  תושבי  רוב  מדוע  פעם  עצמכם  את  שאלתם 
מיליון  ש-4.3  ברור  הרי  ב'כללית'?  חברים  ישראל 
טועים.  אינם  המדינה,  תושבי  רוב  המהווים  לקוחות, 
השאלה היא אחת -מה מביא כל כך הרבה להיות חלק 
איכות  היא:  והתשובה  במדינה?  הגדול  הבריאות  מגוף 
מוקד  ייעודיות,  רפואית,  עוצמה  וותק, חדשנות,  רפואית, 
טלפוני, תו איכות, יחס אישי, צוות, זמינות, רפואה מונעת, 
תחום  את  מובילה  כללית  ועוד.  משלימים  ביטוחים 
הבריאות בישראל עם מיטב המומחים וחדשנות רפואית 
וטכנולוגית, מציעה עוצמה רפואית לצד שירות ויחס אישי 
כלל  מבין  ביותר  הגדול  הלקוחות  מספר  לכללית  חם.  

קופות החולים. 

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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היחידה להכשרה מקצועית
היחידה לאזרחים ותיקים

תכנית חדשה ויחודית 
להשתלבות בעולם העבודה 

לתושבי/ות העיר בני+60.

המעוניינים להשתלב בתעסוקה 
ולהגדיל את הכנסתם,
זו הזדמנות עבורכם!!!

לקבלת פרטים ולשאלות בנושא 
ניתן להתקשר 

ליחידה להכשרה מקצועית ,
טל' 5776135-7, 5776381 

."106 100

חנוך זייברט                                    שי אזולאי, נצ“מחנוך זייברט                                    שי אזולאי, נצ“מ

עיריית בני-ברק, יחד עם השיטור העירוני, פועלים לשיפור איכות החיים
 של תושבי העיר, למניעת מטרדים ולשמירת הסדר הציבורי. 

לצורך זה, תבוצע, בין היתר, אכיפה מוגברת בנושאים אלו:
1. השמעת רעש ושימוש במכשירי קול, כגון: רמקולים ומערכות קריוקי.

2. ונדליזם בגינות ציבוריות וברחבי העיר.
3. השלכה ושימוש בנפצים והצתת מדורות.

תקנות למניעת רעש באזורי מגורים:
   איסור על הקמת רעש בקול אנושי או במכשירי קול, 

בימי החול, בין השעות 11 בלילה–7 בבוקר ובין השעות 2 בצהריים–4 אחה"צ. 
במוצאי שבת וחג- החל מהשעה 12 בלילה.

   איסור ביצוע עבודות תיקונים, שיפוצים ובניה ובנייני מגורים 
בין השעות 8 בלילה-7 בבוקר.

   איסור מוחלט על הפעלת מכשירים, מכל סוג, 
הגורמים לרעש והחורג מהתקנות, בכל שעות היממה, 

כגון השמעת מוסיקה וקריוקי באופן שמטריד את השכנים.

      

 השיטור העירוני בני-ברק                             

על כל בעיה או מטרד, 
הנכם מוזמנים לדווח למוקד העירוני 106, או למוקד המשטרתי 100.

קנסות כבדים למפירי תקנות הרעש!

השיטור העירוני, רחוב רבי יצחק נפחא 8, בני-ברק,
טל': 03-6157638

www.bnei-brak.muni.il

בברכה ובתודה על שיתוף הפעולה,

פחות רעש – יותר איכות חיים
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