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הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם השבוע את סקירת נתוני הנדל"ן לחודשים אפריל מאי, על פי הנתונים: חלה 
ירידה של 18% במכירת הדירות בהשוואה לחודש מרץ  באוצר מציינים בסיפוק: פרויקט הדגל "מחיר למשתכן" 

גרם לבריחת המשקיעים מהשוק

מאת: חיים פרידלנדר

ארגון ה- OECD פרסם בשבוע שעבר )חמישי( את 
דו"ח התעסוקה שלו, הדו"ח בוחן את שוקי העבודה 
במדינות השונות ואת מידת ההתאוששות מהמשבר הכלכלי 
ב-2008. על פי הדו"ח, ישראל התמודדה עם המשבר היטב 
ובשנה הבאה אף צפויה להגיע לאחוזי אבטלה נמוכים יותר 

מהשנים הקודמות למשבר.
על פי הדו"ח, ישראל היא אחת המדינות הבודדות שרמת 
החיוביים,  הנתונים  לרמות  עוד.  לרדת  צפויה  האבטלה 
רבים מהעובדים שחזרו למשק עובדים במשרה חלקית )עד 

המדינות  בין  מהמובילות  אף  וישראל  שבועיות(  שעות   30
בבדיקה  זמנית.  במשרה  העובדים  במספר  בדו"ח  הנסקרות 
לפי אוכלוסיות ישראל נמצאת במקום נמוך מאוד, באבטלת 

צעירים.
הביטחון  בתחושת  גבוהה  במקום  נמצאת  ישראל 
התעסוקתי. העובדים בישראל אינם חוששים מפיטורים והם 
בטוחים שימצאו עבודה אחרת בשכר זהה. לעומת זאת, ביוון 
שנמצאת בתחתית הרשימה, חוששים העובדים כי לא ימצאו 

עבודה במשכורת זהה.
ב-OECD חקרו גם את איכות העבודה, ביטחון תעסוקתי, 
את  למצוא  ניתן  הרשימה  בראש  עבודה.  וסביבת  נוחות 

גרמניה, שוויץ, דנמרק, נורבגיה ואוסטרליה. ישראל נמצאת 
בקטגוריית "תנאי עבודה ממוצעים" יחד עם הולנד, ארצות 
וקוריאה. את תחתית  זילנד  ניו  צ'כיה,  יפן, שבדיה,  הברית, 

הרשימה סוגרות טורקיה, יוון, פורטוגל ופולין.
על פי ממצאי הדו"ח, כמעט בכל המדינות הנסקרות קיימים 
שאינן  משרות  ועובדי  צעירים  של  עבודה  תנאי  בין  פערים 
שכר  עבודה,  מעומס  סובלים  העובדים  הכשרה;  דורשות 
נמוך וביטחון תעסוקתי. בהשוואה בין נשים לגברים נמצא, 
כי נשים מרוויחות פחות, אך הן מדווחות על עומס עבודה 
מופחת מאשר אצל הגברים. חוסר הביטחון התעסוקתי נמצא 

זהה אצל שני המינים.

מאת: חיים פרידלנדר

משבר הדיור: הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם 
פי  על  מאי.  אפריל  לחודשים  הנדל"ן  שוק  סקירת  את 
אלף   9 על  העסקאות  מספר  התייצב  אלו  בחודשים  הדו"ח, 
מרץ.  לחודש  בהשוואה  אחוזים   18 של  חדה  ירידה  דירות, 
ירידה  מהווה  הנתון  אשתקד  המקבילה  לתקופה  בהשוואה 
של 5 אחוזים. עם זאת, באוצר מציינים בסיפוק, כי לראשונה, 
התאפס הגידול נטו ברכישות המשקיעים, זאת לעומת גידול 

נטו חודשי ממוצע של 600 דירות בשנים האחרונות.
בפילוח העסקאות בין דירות חדשות לבין דירות יד שנייה 
נמצא כי חלה ירידה רצופה במכירת דירות חדשות בחודשיים 
אלו, בשיעור מצטבר של 20 אחוזים בהשוואה לחודש מרץ. 
בשיעור  יותר,  מתונה  ירידה  רשמה  שנייה  יד  דירות  מכירת 
מצטבר של 14 אחוזים, באוצר מציינים כי מדובר בנתון נמוך 
העסקאות  לרמת  בהשוואה  האחרונות.  שנים  ל-8  בהשוואה 
בחודש מאי באותן שנים נמצא כי רק במאי 2011 , ימי המחאה 
החברתית, ובמאי 2014, על רקע ההמתנה לתכנית מע"מ אפס 
של האוצר דאז יאיר לפיד, נרשמה רמת עסקאות נמוכה יותר 
בדירות יד שנייה. באוצר מנמקים, הירידה במכירות דירות יד 

שנייה נובעת  מירידה חדה ברכישות המשקיעים.
בחודשים  העסקאות  בסך  המשקיעים  רכישות  משקל 
ממשקלם  במעט  נמוך  אחוזים,  ל-20   19 בין  נע  אפריל-מאי 
נקודות  ל-10   9 בין  ונמוך  הראשון  ברבעון  העסקאות  בסך 
אחוז בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, טרם הכבדת מס 

המשקיעים  רכישות  הסתכמו  כמותיים  במונחים  הרכישה. 
בחודש אפריל ב-1.7 אלף דירות, ירידה חדה של 27 אחוזים 
בהשוואה  אחוזים   20 של  וירידה  מרץ  לחודש  בהשוואה 
לאפריל אשתקד. בחודש מאי נרשם גידול מתון של 4 אחוזים 
ברכישות המשקיעים בהשוואה לחודש אפריל, אף כי במונחים 

כמותיים מדובר בתוספת רכישות של 70 דירת בלבד.
לחודשים  בדומה  המרכז,  אזור  בולט  גיאוגרפי  בפילוח 
הקודמים, ברמה הנמוכה של רכישות המשקיעים באזור. סך 
הדירות שנרכשו להשקעה באזור זה בתקופת ינואר-מאי 2016 
נמוכה  זו  כמות  בלבד.  דירות  אלף   1.2 על  עמד  ,במצטבר, 
למשל ב-7 אחוזים מזו שנרכשה בחודש יוני אשתקד. לטענת 
האוצר, הירידה במכירות נובעת משיווק מאות יח"ד במסגרת 
אותת  הדירות  שיווק  למשתכן".  ו"מחיר  מטרה"  "מחיר 

למשקיעים על פוטנציאל רווח נמוך יחסית ממה שציפו לו.
אפריל  בחודשים  המשקיעים  רכישות  של  הנמוכה  הרמה 
מכירות  משקל  של  הגבוה  בשיעור  ליציבות  במקביל  מאי, 
לכך  הביאו  שניה,  יד  דירות  מכירות  בסך  המשקיעים 
המשקיעים  ברכישות  נטו  הגידול  התאפס  אלו  שבחודשיים 
)מספר הדירות שרכשו משקיעים בניכוי מספר הדירות שנמכרו 
האחרונות  השנים  בחמש  השוואה  לשם  משקיעים(.  ע"י 
עמדה התוספת החודשית הממוצעת של דירות שהוחזקו ע"י 

משקיעים על 610 דירות.
באוצר מראים כי מחיר למשתכן משפיע גם על המשקיעים, 
כדוגמה.  עפולה  את  הכולל  נצרת  אזור  נתוני  את  ומביאים 
משקל המשקיעים בסך העסקאות באזור זה נע בחודשיים אלו 

בין 6 ל- 7 אחוזים, רמת שפל היסטורי באזור זה, המהווה גם 
ירידה חדה של 11 נקודות אחוז לעומת מרץ וירידה חדה עוד 
יותר, של 17 נקודות אחוז לעומת מאי אשתקד. סה"כ נרכשו 
גבוה  כמות  לעומת  מאי,  בחודש  באזור  להשקעה  דירות   20
ממצאים  רקע  על  האחרונות.  בשנים  חודשי  בממוצע   3 פי 
כמאתיים  זה  באזור  שווקו  אפריל  בחודש  כי  לציין  יש  אלו 
דירות במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן". "יש בכך כדי לספק 
אינדיקציה נוספת על תרומתם של פרויקטים אלו של "מחיר 
באותם  להשקעה  דירות  לרכישת  בביקוש  לירידה  למשתכן" 
אזורים בהם כבר נסגרו מכרזים במסגרת פרויקט זה", אומרים 

באוצר.
במשקל  עלייה  חלה  כי  בסיפוק,  מציינים  האוצר  במשרד 
רוכשי דירה ראשונה בחודש אפריל. הסיבה, תחילת המכירות 
בפועל לרוכשים במסגרת הפרויקטים של "מחיר למשתכן". 
רכישות  את  הביאו  ובלוד,  בעפולה  ששווקו  אלו  פרויקטים 
הגבוהה  ההיסטורית  לרמתם  נצרת  באזור  הצעירים  הזוגות 
דוחים  באוצר  השיא.  לרמת  קרוב  רחובות  ובאזור  ביותר, 
הם  למשתכן  מחיר  במסגרת  הדירות  רוכשי  כי  הטענה  את 
אוכלוסייה חלשה, ולפיכך עלולים להיווצר שכונות "סלאמס" 
בפרויקטים אלו. כך לדוגמה מראים באוצר כי השכר הממוצע 
בעפולה  למשתכן"  "מחיר  במסגרת  דירה  בית שרכש  למשק 
למשק  הממוצע  השכר  כאשר  ש"ח,  אלף   16.7 על  עמד 
"מחיר  בפרויקט  שקל.  אלף   14.1 על  עמד   2014 בשנת  בית 
שקל  אלף   12.1 על  החציוני  השכר  עמד  בלוד  למשתכן" 

והשכר הממוצע עמד 13.3 אלף שקל.

דו"ח התעסוקה של ארגון המדינות המפותחות מצא כי אחוזי האבטלה בישראל נמוכים 
מרמתם טרם המשבר ב-2008 וצפויים להמשיך לרדת  ישראל נמצאת במקום גבוה 

בתחושת הביטחון התעסוקתי ובמקום ממוצע במדדי איכות העבודה

 ז' בתמוז תשע"ו 213/7/16

דו"ח ארגון ה-OECD קובע: 
ירידה באחוזי האבטלה בישראל

הכלכלן הראשי במשרד האוצר: 
ירידה חדה במכירת דירות



טבלת תחזית מס' הדירות הנדרשות לזוגות בציבור החרדי

שר האוצר משה כחלון

מאת: חיים רייך

החרדי,  במגזר  הטבעי  והריבוי  העצום  הגידול 
משליכים בראש ובראשונה בהיבט הנדל"ני, אם גם כך 
דיור  במשבר  הנתונה  ישראל  במדינת  בעייתי  בהיבט  מדובר 
בהרבה  גרוע  המצב  החרדי  למגזר  הנוגע  שבכל  הרי  חמור, 
– כך עולה מנתוני המחקר שהוצגו בועידת 'שלומי אמונים' 
פייטלסון  יעקב  פרופ'  הנודע  הדמוגרף  ידי  על  באוקראינה, 

מהמכון לאסטרטגיה.
 6,808 של  מחסור  ישנו  כבר  כיום  בעוד  פייטלסון,  לפי 
דירות למגזר החרדי, הרי שבעוד 13 שנה בלבד צפוי המחסור 
להכפיל את עצמו ויותר ולהגיע עד 14,850 דירות חסרות. גם 
לפי האפשרות ה'ורודה' ביותר בתחזית, יהיה מחסור של יותר 

מ-11 אלף יחידות דיור למגזר.
נתוני הנישואין הממוצעים  בניתוח מדוקדק, המתבסס על 
בשנתון  הילדים  מספר  וחישוב  לעבר  השוואה  תוך  במגזר, 
3,267- של  דרישה  ישנה  כיום  כבר  כי  עולה  החרדי,  במגזר 

דירות חדשות כל שנה באזורים חרדיים או בשכונות   4,357
המותאמות למגורים במגזר החרדי.

9,857- 8 שנים צפויה הדרישה השנתית לעמוד על  בעוד 
בשנת  יגדל  עוד  והמספר  שנה,  בכל  חדשות  דירות   13,143
שנה.  כל  חדשות  דירות   11,138-14,840 של  לצורך   2029

כשתי  להקים  אפשרי  בלתי  כמעט  צורך  על  המצביע  מספר 
ערים חרדיות חדשות מדי שנה.

לדברי יקי רייסנר, נדל"ניסט חרדי ותיק המשתתף בועידת 
מי  את  מפתיעים  אינם  שהוצגו  "הנתונים  אמונים:  שלומי 
של  יוזמה  על  האחרונים  הפרסומים  השוק.  את  ונושם  שחי 
שר השיכון להקציב מידי שנה כ-5 אלף דירות למגזר החרדי 
ראויים לכל שבח, אך מדובר במספר שיספיק בקושי בשנים 
הקרובות, שלא לדבר על כך שיש להדביק את המחסור שנוצר 

עד כה". 
שהוצגו  האמת  נתוני  לנוכח  כי  הדגיש  השר  פרוש  סגן 
לקשיים  להיקלע  עלול  החרדי  הציבור  מיוחדת,  במצגת 
עצומים אם נציגיו ועסקניו לא ייכנסו בעובי הקורה, ויפעילו 
את כל המערכות על מנת לקדם פתרון הולם ולראוי למצוקת 
של  מחודשת  היערכות  לקיים  גם  קרא  הוא  החרדית.  הדיור 
תהיינה  אלו  שמערכות  מנת  על  הציבוריים,  המוסדות  כלל 
כיום  הקיים  ולמצב  החרדי,  הציבור  של  לגודלו  מתאימות 

במדינה.
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משבר הנדל"ן החרדי: 
צריך להקים שתי ערים 

נתונים מדאיגים בוועידת שלומי אמונים: המחסור בדירות חדשות למגזר שעומד על כ-7 
אלף דירות יכפיל את עצמו בתוך 13 שנה  הצורך בדירות חדשות יגדל מכ-4 אלף לשנה ועד 

קרוב ל-14 אלף מדי שנה – שווה ערך לשתי ערים בסדר גודל של אלעד וביתר

שרת המשפטים ושר האוצר יוצאים למאבק בבניה הלא 
חוקית: על פי חוק חדש שמקדמים שרי האוצר והמשפטים 
עברייני תכנון ובניה צפויים לקנס מנהלי של 220,000 ש"ח 

– זאת במקום הליך משפטי ארוך ומתיש

כחלון בוחן אפשרות של הטלת אגרת מס שנתית בסך 12 
אלף ש"ח על מחזיקי 3 דירות ומעלה  באוצר מצפים 
כי האגרה תעצור את הביקוש לדירות להשקעה ותגרום 

למחזיקי דירות להשקעה למכור דירות שכאלה
מאת: אלי מזרחי

יהיו  ובנייה  תכנון  חוקי  עברייני 
כך   – מידיים  לעונשים  צפויים 
שעבר  בשבוע  שהפיצו  חוק  מתזכיר  עולה 
האוצר  ושר  שקד  איילת  המשפטים  שרת 
פי תזכיר החוק, הוועדות  משה כחלון. על 
להטיל  יוסמכו  ובנייה  לתכנון  המקומיות 
קנסות מנהליים על עברייני הבנייה, בסכום 

של עד 220,000 ש"ח.
יוכלו  לא  שהעבריינים  היא  המשמעות 
בניסיון  משפט,  בבתי  רגליים"  "לגרור 
כיום,  שנהוג  כפי  המערכת,  את  להתיש 
הקנס  וחניה,  תעבורה  לקנסות  ובדומה 
אלא  משפט,  ללא  משולם  להיות  יצטרך 
כך,  על  נוסף  להישפט.  האדם  יבקש  אם 
מצטבר,  קנס  גם  להשית  יוכלו  המפקחים 
בגין משך הזמן בו נהנה העבריין מהבנייה 

הבלתי חוקית.
בעבירות  גם  סדר  עושה  החוק  תזכיר 
מתי  וקובע  יותר,  חמורות  ובניה  תכנון 
בבית  הפלילי  באפיק  יהיה  אליהן  המענה 
תוחמר  הפלילי,  האפיק  במסגרת  המשפט. 
מאסר  שנות  לשלוש  המקסימלית  הענישה 
יפשט  כן  כיום.  הנהוגות  שנתיים  במקום 

תזכיר החוק את האפשרות לתת צו הריסה 
ביצועו  את  לדחות  ניתן  כי  וקובע,  מנהלי 
תכנית  קיימת  אם  ורק  בלבד,  שנה  חצי  עד 

שמכוחה ניתן לתת לבנייה החדשה היתר.
התזכיר גם יסדיר את היחסים בין רשויות 
האכיפה  לרשויות  המקומיות  האכיפה 
ליטול  היתר,  בין  ויאפשר,  המדינה  מטעם 
ובניה,  לתכנון  מקומיות  מוועדות  סמכויות 

ככל שהיא לא עושה את עבודתה.
"אכיפת  שקד:  איילת  המשפטים  שרת 
עבירות התכנון והבנייה היא חלק מהפעלת 
שלטון החוק בקרב עבריינים שעד היום עשו 
דין לעצמם וניסו לעשות צחוק מהחוק. אין 
להטיל  כשניתן  משפט  לבתי  להיגרר  סיבה 
ענישה מרתיעה מחוץ לכתלי בית המשפט. 
כך, ההרתעה תגדל והעומס על בתי המשפט 

יפחת".
של  "הפרות  כחלון:  משה  האוצר  שר 
בציבור,  פוגעות  והבנייה  התכנון  חוקי 
עבור  מטרד  ומהוות  שלו  החיים  באיכות 
אזרחים חפים מפשע. הפרות בתחום התכנון 
והבנייה לא נאכפו בשנים האחרונות בעיקר 
בגלל מחסור באמצעי אכיפה יעילים. החוק 
שאנחנו מביאים היום יעניק לגורמי האכיפה 

את הכלים הדרושים לביצוע עבודתם".

מאת: חיים פרידלנדר 

דירות  בבעלי  כחלון  של  המלחמה 
להשקעה: באוצר בוחנים הטלת אגרה 
שנתית בסך 12,000 ש"ח למי שמחזיק ב-3 
ומעלה. ההצעה שנבחנת כעת באגף  דירות 
במסגרת  לעלות  צפויה  באוצר,  התקציבים 
חוק ההסדרים שיוצג במהלך חודש אוגוסט.

את  לעצור  צפוי  המהלך 
דירות  לרכישת  הביקוש 
להשקעה ואף לגרום למכירת 
נתוני  פי  על  כאלה.  דירות 
כ-54  יש  בישראל  האוצר 

 3 שבבעלותם  תושבים  אלף 
אלף  כ-38  ומעלה.  דירות 

דירות  ב-3  מחזיקים 
שבבעלותם  אלף  כ-10 
ארבעה דירות וכ-6,000 
המחזיקים  ישראלים 
דירות.  מארבעה  ביותר 
מעריכים  באוצר 
ההכנסות  גובה  את 
במיליארד ש"ח בשנה.

וההצעה  במידה 
יהיה  מדובר  תתקבל, 

במכה לבעלי הדירות להשקעה. בעלי דירות 
להשכרה פטורים ממס על סכומים של פחות 
מ-5 אלף ש"ח בחודש ומעל סכום זה מדובר 
בשיעור מס של 10- אחוז בלבד. משמעות 
ש"ח  אלף  גריעת  כחלון,  של  ההחלטה 
בחודש, דבר שעלול לגרום לגלגול העלויות 

הנוספות על השוכרים.
לשוכר  העלות  שגלגול  חושבים  באוצר 
הדירות  מבעלי   20% שרק  משום  תנוטרל, 
פער המחירים  זו,  באגרה  יחויבו  להשכרה 
בינם לשאר המשכירים תגרום להם לוותר 
על אפשרות לייקר את תשלום השכירות.

לא מדובר בצעד ראשון של האוצר נגד 
ב-2014  להשקעה,   דירות  מחזיקי 
שבח  ממס  הפטור  בוטל 
נוספת   דירה  למוכרי 
מהשבח   25%  –
קנייה  בין  שנוצר 
במשרד  למכירה. 
הגיבו:  האוצר 
מתייחסים  "איננו 
שלא  לנושאים 
ה  ל ב ק ת ה
ה  ט ל ח ה

לגביהם".

 במקום משפט – קנס 
לעברייני הבניה

שר האוצר: אגרה שנתית 
לבעלי 3 דירות ומעלה
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כשבועיים לפני ראש השנה, וכדי 
אכילת  מנהג  את  בהידור"  "לקיים 
תפוח בדבש בליל החג, נכנס בנימין לחנות 
שקלים,   35 ותמורת  בהרצליה  בית  לכלי 
רכש מכשיר לחיתוך תפוחי עץ. בערב החג, 
עץ  תפוח  לפרוס  בנימין  של  אשתו  נגשה 
צדיו,  משני  במכשיר  אחזה  היא  לפלחים. 
הניחה אותו על התפוח וכאשר לחצה עליו 
במטרה לפרוס את התפוח, התפרקו סכיני 
בשתי  פגעו  המכשיר,  ממסגרת  המתכת 
עמוקים.  לחתכים  בהן  וגרמו  ידיה,  כפות 
שם  הרפואי,  למוקד  במהירות  פנתה  היא 
בתחושה  ירידה  ועקב  החתכים  נתפרו 
לניתוח  נזקקה  היא  האצבעות,  באחת 

ולתפירת עצב דיגיטלי ביד ימין.
נזקקה  היא  הרפואי  הטיפול  לאחר 
וכחודשיים  פיזיותרפיה  ולטיפולי  למעקב 
תביעה  הגישה  היא  מעבודתה.  נעדרה 
בטענה  המכשיר,  נרכש  בה  החנות  כנגד 
הספק  או  היבואן  היצרן,  שם  בהעדר  כי 
נרכש  בה  החנות  הופכת  המכשיר,  של 

ולמי שאחראי  ליבואן,  או  ליצרן  המכשיר 
התפרק  שהמכשיר  העובדה  תקינותו.  על 
כי  מוכיחה  הראשון,  השימוש  במהלך 
מדובר במכשיר פגום ולכן החנות התרשלה 

ונושאת באחריות לנזק שנגרם לה. 
לטענת התובעת, מדובר בנכות לצמיתות 
השוטפת  בעבודתה  עליה  מקשה  וזו 
ובטיפולה בארבעת ילדיה הקטינים. בס"ה 
כ-  על  תביעתה  את  התובעת  העמידה 
להגנתם,  טענו  החנות  בעלי   .₪  158,000
כי אין כלל ראיה כי המכשיר נרכש אצלם. 
אכן  ואם  המכשיר  נשבר  אכן  אם  בנוסף, 
הוא גרם לפגיעה, הרי שזה בגלל השימוש 
ומדובר  במכשיר  התובעת  של  נכון  הלא 

באשמתה בלבד. 
לגירסת  מאמין  הוא  כי  קבע  ביהמ"ש 
אצל  נרכש  אכן  שהמכשיר  התובעת 
הנתבעת, למרות העדר החשבונית המעידה 
על הקניה. בפעולות היומיום אנשים אינם 
מכלכלים את צעדיהם מתוך הנחה שיבוא 
או  זו  עובדה  להוכיח  יצטרכו  שבו  יום 

אחרת בבית המשפט, ואין דרכם של אנשים 
לשמור קבלות מסוג זה. לא זו בלבד, אלא 
שבכל מקרה, בקבלות שמוציאה הנתבעת 

ממילא אין תיאור של המוצר הנרכש. 
נמצאה  לא  כי  וקבע  הוסיף  ביהמ"ש 
במכירת  החנות  בעלי  של  התרשלות 
במכירת  הכרוך  הפגם  למעט  המכשיר, 
מי  לומר  יודעת  אינה  שהנתבעת  מכשיר 
ייצר אותו ומי מכר אותו לנתבעת. אשר על 
כן, פגם זה מטיל על הנתבעת אחריות לפי 
מכשיר  כי  ברור  הפגומים.  המוצרים  חוק 
סכיניו  אשר  עץ,  תפוח  לפריסת  המיועד 
הראשון  השימוש  עם  מהמסגרת  התפרקו 
משנגרם  כן,  על  פגום.  מכשיר  הוא  בו, 
חייבת  זה,  מפגם  כתוצאה  נזק  לתובעת 

הנתבעת לפצות את התובעת. 
התביעה  מרכיבי  חלק  דחה  ביהמ"ש 
 76,500 ע"ס  התובעת  של  נזקה  את  ואמד 

₪ בתוספת הוצאות ושכ"ט עו"ד.

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

התפוח נפל רחוק
עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

בכל וילה יש פח זבל

אבי בנטוב
מחלקת עסקים

מאת: יחיאל חן

"הזכות לדיור היא זכות אנושית בסיסית וחלה גם על 
לא  לכיוונים  הולכת  המדינה  האחרונות  בשנים  נכים. 
טובים מבחינה מוסרית בכל מה שנוגע ליחס לחלשים שבתוכה, 
למסלול  כיוון  לשנות  חייבת  המדינה  הנכים.  ציבור  ביניהם 
מוסרי, בוודאי בהיותה מדינה יהודית". כך התבטא יו"ר ועדת 
הכספים, ח"כ משה גפני בדיון מיוחד שכינס בעקבות פניות של 
ארגון נכי צה"ל, מהן עולה כי נכים, אף שהם משתכרים יפה, 
הביטוח  חברות  סירוב  בשל  משכנתא  ליטול  מצליחים  אינם 

לעשות להם ביטוח חיים.
הבנקים מתנים את מתן המשכנתא בקיומו של ביטוח חיים, 

אף שהנכס עצמו יכול לשמש בטוחה מספקת.
כי  בדיון  אמר  בן-אבו,  דני  צה"ל,  נכי  ארגון  ליו"ר  משנה 
איבה  ופעולות  ממלחמות  כתוצאה  נכים  מייצרת  "המדינה 
וצריכה לחשוב אולי על אפליה הפוכה. יש מבוגרי צוק איתן 
יכולים לקחת משכנתא, כי צריכים לעמוד בהחזרים של  שלא 
4,000 ש"ח רק על המשכנתא ועוד 2,000 ש"ח – 2,500 ש"ח 
בחודש רק על ביטוח חיים. כלומר נכה שמשכן את חייו למען 
גם  אולי  גג.  קורת  לעצמו  לרכוש  יכול  לא  למחרת  המדינה, 
תשלם  אז  סכנה  מהווה  ואתה  נכה  אתה  לו,  יאמרו  באוטובוס 
הביטוח,  חברות  התאחדות  סמנכ"ל  נסיעה  על  כפול  מחיר 

ביטוח  דורשים  למשכנתאות  "בנקים  כי  אמר  דורפמן,  רפי 
ואז  חיים, אך אין חוק שמחייב אותם אלא משיקולים שלהם. 
מתחיל תהליך הצטרפות הכולל שאלון כללי והצהרת בריאות. 
בעוד אדם בריא יתקבל בתנאים רגילים, נכים יתקבלו בתנאים 

שלוקחים בחשבון את מצבם".
נציגת אגף הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, הגב' פרץ, אמרה 
בדיון כי "בנק ישראל לא מחייב את הבנקים לדרוש ביטוח חיים 
אך מאפשר זאת. בפועל הבנקים דורשים, כי המדינה והחברה 
לא טולרנטיות כלפי פינויים והם יודעים שיהיה דיון ציבורי 'איך 
בנק מפנה נכה או שאירים של נכה מדירה' והדרישה לביטוח 
חיים מאפשרת לבנקים לתת דירות גם לבעלי יכולת החזר פחות 
טובה. הבטוחה של הדירה זה לא דבר שאנחנו רוצים שיממשו 
וגם בתי המשפט מתחו ביקורת על הבנקים במקרים בהם נתנו 

משכנתאות ללא ביטוח חיים". 
התקציבים  אגף  אנשי  הזה  בדיון  "חסרים  כי  הוסיפה,  פרץ 
באוצר. אם יחייבו את הבנקים לתת הלוואות ללא ביטוח חיים 
זה עלול לפגוע בהם. יש כל מיני רעיונות לפתרון, כמו קרן של 

המדינה שתאפשר לתת להם משכנתא".
יו"ר הועדה הרב גפני הודיע, שלא ירפה מהנושא. "המדינה 
בנושא  מתערבת  הייתה  המדינה  בעבר  לעניין.  להיכנס  חייבת 
יתכן  לא  מהנושא.  ידיה  משכה  שהיא  שנים  כמה  ומזה  הדיור 
שחברות הביטוח דורשות מחיר עבור ביטוח חיים שהוא יותר 

מ- 50% ואף יותר ממה שמשלם אדם רגיל".

ועדת הכספים תפעל למציאת פתרון שיאפשר לנכים ליטול 
משכנתא לצורך רכישת דירה  כיום הדבר נמנע מהם בשל סירוב 

חברות הביטוח לעשות להם ביטוח חיים

גם לנכים מגיע 
לקחת משכנתא בתקופה האחרונה הציבור שלנו עובר 

טובות  יותר,  גרועות  פרשיות  מיני  כל 
חסידויות,  עדות,  מגזרים,  חוצות  הן  פחות, 
כשהסיפורים  מת,  בו  שאין  בית  אין  חצרות, 
החילונית  העיתונות  בשביל  החוצה,  יוצאים 
הפרשיות האלה הן דלק, הן דרייב של הסטרא- 
אחרא, אפשר לחשוב שאצלם הכול אוויר הרים 
וכל  פוסל,  במומו  הפוסל  כל  הרי  כיין,  צלול 
מה שהם כותבים עלינו, הם נגועים יותר, אבל 
כל  כשלהם,  וצהובה  רדודה  עיתונות  בשביל 

סיפור כזה הוא אייטם ממדרגה ראשונה.
הולך  כשהייתי  לצערי,  פעם,  כל  הרי 
החרדי  המגזר  הנציג של  הייתי  אני  למילואים, 
חב"ד,  על  אותי  שואלים  היו  אדמות.  עלי 
ש"ס, על דרעי, על גור, על המריבות בפונבי'ז 
אוהב  לא  להם שאני  להסביר  ניסיתי  וכו'.  וכו' 
פוליטיקה, ובטח לא פוליטיקאים. שנים חשבתי 
אוגנדה,  ממשלת  ראש  הוא  נתניהו  שביבי 
לראש  יד  לוחץ  תמונתו  את  כשראיתי  והשבוע 

ממשלת אוגנדה, הבנתי שצדקתי...
את  לכבד  אותנו,  לימדו  בו  שגדלתי  בבית 
כולם. אבא שלי למד בפוניבז', בכל חול המועד 
פקד את ביתם של אדמו"רי גור, התפלל וטבל 
כל בוקר בשטיבל של סאטמר בבני ברק, ומאוד 
שמח כשהתקבלתי לישיבה קטנה רוז'ין שהייתה 
האדמו"ר  ובנשיאות  יעקובזון,  הרב  בראשות 
הרבי  של  היארצייט  ולרגל  זצ"ל.  מסדיגורא 
מחב"ד, אזכיר כאן אנקדוטה, כשנסע פעם אבי 
ז"ל לבקר את אחי בניו יורק, נכנס להתוועדות 
של הרבי זצ"ל, וחזר לארץ כולו נפעם, מגודלו 
בתורה, אני אישית הופתעתי מגודל התרגשותו, 
שאלתי אותו, אבא, כתלמיד ישיבת פוניבז', מה 
הנקודה שהכי הכי תפסה אותך ברבי? ענה לי, 
הקשבתי לו במשך ארבע שעות והוא לא חזר על 

דבר אחד פעמיים.
כך שגדלתי על המושג אלו ואלו דברי אלוקים 
חיים, כולם אהובים כולם ברורים כולם גיבורים. 
וכמו שבכל וילה הכי מפוארת שתהיה, יש בה 
בכל  כך  אורגני,  זבל  יש  הפח  ובתוך  זבל,  פח 
במצרים  גם  מהכלל,  יוצא  ויש  כלל,  יש  ציבור 
היו ערב רב, גם לאלישע הנביא היה גיחזי, ובכל 
מהלך ההיסטוריה היו כאלו ששנו ופירשו, ואני 
עוסקת  לא  החרדית  שהעיתונות  כך  על  גאה 
בנושאים שהשתיקה יפה להם, כי החשוב מכל 
לשמור על והיה מחניך קדוש. אחת הדוגמאות 
של  המבקר  חרדית,  עיתונאית  לאג'נדה  היפות 
בה,  כתוב  שהיה  מודעה  פסל  העיתונים,  אחד 
יבוא בגדים מפריז, ביקש לשנות, ליבוא בגדים 
בלשון  האורות,  עיר  היא  פריז  ונימק,  מצרפת 
עדינה, ואנחנו לא צריכים לכתוב את שמה של 

העיר הזאת, עם המדינה אין לנו בעיה.
מסכים  לא  אלו  שורות  שקרא  מי  אם  גם 
על  ויקבל  שיתאפק,  פה,  הנאמר  עם  או  איתי, 
להתחבר  ולא  חינם,  באהבת  להרבות  עצמו, 
איזו  בי  שיש  פעם  כל  חינם.  השנאת  של  לצד 
אני  במגזר,  מסוים  משהו  על  פנימית  ביקורת 
חושב לעצמי: תגיד אבי, אם היית הולך עכשיו 
לגדול הדור, רבי חיים קנייבסקי, והיית משתף 
 99 ב  הזו, מה הוא היה אומר?  אותו בביקורת 
אחוז מהמקרים הרגשתי שהוא היה זורק אותי 
תורה,  דעת  אינה  שדעתי  כנראה  מהמדרגות, 
משתף  ואני  חיזוק,  עדיין  צריכה  והשקפתי 
העומק  כי  דעותיי,  בעומק  ולא  בהגיגי,  אתכם 
שיפור,  טעון  עדיין  המופלג,  גילי  למרות  שלי, 
ולא  חינם,  באהבת  להרבות  משתדל  אני  לכן 

בשנאת חינם, תקנו אותי אם אני טועה

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com



מי אישר פה את הפרוייקט?

ללמוד מקצוע בקיץ - להתחיל לעבוד מיד אחרי החגים
יום פתוח ביום חמישי ח’ תמוז - 14.07 בשעה 19:00

במרכז הכוון בני ברק רחוב הירדן 31

ראשי צוות בדק
הכשרה ייחודית ומקיפה לאיתור ותיקון ליקויי בנייה בבניינים חדשים.

בקורס ילמדו: ● חוקי תכנון ובנייה ● קריאת תוכניות בנייה 
● שיטות וחומרי בנייה ● איטום ● גבס ● טיח ● ריצוף ושרברבות

● בטיחות ● תקשורת מול לקוחות.

למסיימים בהצלחה מובטחת עבודה במחלקת הבדק של חברת בנייה גדולה!

לגברים
בלבד!

YOSEFY@BBM.ORG.IL | 03-7707300/1/2 :לפרטים ומידע: יוסי

קורס

בני ברק



ז' בתמוז תשע"ו 613/7/16

קצרצרים

סייל הקיץ הגדול 
את  פותחת  ישראל  איקאה 
שלה,  הגדול  הקיץ  סייל 
ליהנות  ללקוחותיה  ומציעה 
מאלפי פריטים בהנחות של 
עד 50%. סייל הקיץ יתקיים 
 7-24 התאריכים  בין  השנה 
ביולי.  שוקי קובלנץ, מנכ"ל 

איקאה ישראל: "אנו שמחים לפתוח את סייל קיץ 2016 
בנתניה  אתא,  בקריית  הרשת,  של  החנויות  בשלוש 
מקודמו,  יותר  ורחב  עמוק  השנה  הסייל  לציון.  ובראשון 
את  ותגברנו  יום  מדי  מבקרים  אלפי  לקליטת  נערכנו 
להמשיך  שנוכל  מנת  על  והלוגיסטיקה  השירות  מערכי 
וקניה מהנים למבקרינו".  בנוסף,  חווית ביקור  ולהעניק 
ניתן לשלם בשלושה תשלומים שווים בקניה מעל 1,000 ₪. 
"כמדי  ישראל:  איקאה  ומכירות  מגוון  סמנכ"ל  בר,  אבי 
אלפי  לקליטת  נערכים  אנו  הקטלוג  השקת  טרם  שנה, 
שמחים  אנו  היוצאים  אלו  את  כאשר  חדשים  מוצרים 

להציע ללקוחותינו בהנחות של עד 50%." 

כוווווווולם יכולים לקבל רהיט אמיתי
לפני  כבר  מלכים  שולחן 
משווקת  מעשור  למעלה 
ובאיכות  ברמה  רהיטים 
את  ומביאה  לכל,  הידועה 
אל  האיכות  רהיטי  בשורת 
בעבר,  בישראל.  בית  כל 
כידוע, היו הרהיטים מיוצרים 

יותר. לצערנו  טובים  גלם  ועם חומרי  יותר  טוב  באופן 
לאותה  זכר  נשאר  ולא  כמעט  האחרונות  בשנים 
שתבעו  מקומות  למעט  מושלמת,  ייצור  תרבות 
מחירים מופקעים. עד שהגיעו 'שולחן מלכים' והורידו 
רהיטים  למצוא  תוכלו  מלכים'  ב'שולחן  הכפפה.  את 
וכמובן  מדויקים  גימורים  ועם  טעם  בטוב  המיוצרים 
מחומרי גלם איכותיים באמת, ועדיין במחיר המינימאלי 
תוספת  לוקחים  לא  המוצר.  אותו  את  לשווק  ניתן  בו 
תשלום עבור המותג. הטיב הוא ללא פשרות והמחיר 
- שווה לכל כיס. בימים הקרובים שלוחן מלכים יוצאים 
ביריד ענק על מנת שכוווווווולם יוכלו להרשות לעצמם 

רהיט אמיתי מבית טוב. עקבו אחר הפרסומים.

איך אתם אוהבים את השניצל שלכם?
ובחובו  כאן  כבר  החופש 
הזדמנויות  נושא  הוא 
כל  איחוד  של  נפלאות 
לארוחות  המשפחה  בני 
מסביב לשולחן אחד. ב'הוד 
לנצל  אתכם  מזמינים  לבן' 
וליהנות  ההזדמנות  את 
טעימה  בשרית  מארוחה 

תוכלו  לבן  הוד  של  השניצלים  מגוון  עם  הכנה.  וקלת 
לקלוע לטעמם של כל בני החבורה: שניצל דק ענננננק 
של  לשניצל  דומה  הכי  מעודן-  ביתי  שניצל  וטעייייים, 
אמא, מיני שניצל וחטיפי שניצל בצורות שילדים אוהבים. 
חממו את השניצל בתנור או במחבת, הגישו לצד סלט 
ירקות צבעוני קצוץ וטרי בתיבול רענן של שמן זית מלח 
ופלפל והוסיפו גם מנת פחמימה של אורז, תפוחי אדמה 
מושלמת.  משפחתית  ארוחה  וקיבלתם   – קוסקוס  או 
משובח  הודו  מבשר  עשויים  לבן'  'הוד  של  השניצלים 
שמומלץ על ידי תזונאיות, ללא חומרים משמרים, ללא 

תוספת מונוסודיום גלוטמט והם גם דלי כולסטרול. 

סניף מהדרין חדש 
רשת קפה גרג מוסיפה עוד 
לשורותיה:  מהדרין  סניף 
בנתניה  השרון  קניון  סניף 
האחרונים  בימים  קיבל 

קניון  גרג  קפה  יוסף.  בית  בד"ץ  של  למהדרין  כשרות 
השרון הוא סניף גרג למהדרין היחיד בעיר ומציע תפריט 
מפנקות  בוקר  ארוחות  הכולל  ועשיר  למהדרין  כשר 
ומגוון מנות כמיטב התפריט הייחודי של גרג, לצד תפריט 
קינוחים מיוחד, תפריט ילדים ותפריט טבעוני תוך שימת 
דגש על מרכיבים טריים, שירות אישי ואדיב. לדברי יוגב 
"ההחלטה  השרון,  קניון  גרג  קפה  של  בעלים  סויסה, 
תנופת  לנוכח  התקבלה  למהדרין  הסניף  הפיכת  על 
ההתפתחות המואצת של קהילות הציבור הדתי והחרדי 
הקפה  ובתי  המסעדות  היצע  לכך,  מעבר  בנתניה. 
למהדרין בנתניה אינו גדול, כך שמדובר גם בפוטנציאל 
בסניף  המהדרין  כשרות  קבלת  מאז  משמעותי.  עסקי 
לנו  שמודים  לקוחות  של  יותר  רב  ביקוש  רואים  אנו 
בקומה  נמצא  למהדרין  השרון  קניון  גרג  המאמץ".  על 

העליונה של הקניון ברח' הרצל 60 בנתניה.

אתן שואלות, מטרנה עונה
המרכז  אל 
תזונתי  לייעוץ 
פונות  מטרנה  של 
מאות  יום  מדי 
המתייעצות  נשים, 
יועצות  מגוון  עם 
ת  ו י ע ו צ ק מ
דיאטניות   -
ביעוץ  המתמחות 
לתינוקות,  תזונתי 
הזנה  יועצות 
ויועצות  טבעית 

הנושאים  בכל  תשובה  ומקבלות  מטרנה  של  שינה 
את  שאלה?  לך  יש   שלהן.  התינוק  לתזונת  הקשורים 
לייעוץ  המרכז  מטרנה:  של  למומחיות  לפנות  מוזמנת 
חינם.  שיחת   1800-32-33-33 מטרנה  של  תזונתי 
וערבי חג ו  יום  ימים א-ה 8:00-20:00,   שעות הפעילות: 

8:00-12:00

מאות תרמו דם
מיוחדת  בפעילות 
מכבי  של 
בריאות  שירותי 
תושבי  נקראו 
וקרית  אשדוד 

מיוחד של התרמת דם, עקב מחסור חמור  גת למבצע 
וקרית  אשדוד  מתושבי  מאות  הדם.  בבנק  דם  במנות 
חיים.  להצלת  ותרמו  הדם  התרמות  למרכזי  הגיעו  גת 
התרמת הדם היא פרי יוזמתה של מכבי שירותי בריאות 
בשיתוף צוות הצלה דרום ומד"א. התושבים התקבלו ע"י 
מסור  טיפול  לבאים  שהעניקו  הצלה  ואנשי  מכבי  צוות 
הקהילה  ראשי  הודו  ההתרמה  מבצע  בסיום  ומקצועי. 
שירותי  למכבי  הדם  בהתרמת  שהשתתפו  החרדית 
בריאות על תרומתה החשובה לקהילה. מהנהלת מכבי 
מחוז דרום נמסר כי הם מודים לתורמים הרבים, ולארגון 
הדם  התרמת  כי  אומרים  במכבי  ולמד"א.  דרום  הצלה 
נוהגים  שאנו  כפי  הדם  בנק  את  לחזק  נועדה  הנוכחית 
לעשות מפעם לפעם, משום שמדובר במאגר מציל חיים 
ואנו יודעים שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים 

עולם מלא. 

הבנק מוציא אתכם לחופשה
עם תחילת עונת הקיץ 
מרכנתיל  בנק  מציע 
מסלולי  מספר 
במטרה  הלוואות 
ליוצאים  לאפשר 
תזרים  ניהול  לחופשה 
מדובר  יותר.  קל 
בסכומים  בהלוואות 

שקלים   15,000 ו-  שקלים   10,000 שקלים,   5,000 של 
 299 בסך  חודשיים  בתשלומים  תוחזרנה  אשר 
קבוע  בסכום  הינו  החודשי  ההחזר  לחודש.  שקל 
התקציב  את  לתכנן  הבית  למשק  ונמוך  המאפשר 
העתידי ללא עול של החזרי הלוואות בסכומים מכבידים.  
תוכנית  במסגרת  הקיץ  לחופשת  הבנק  מציע  בנוסף, 
ההטבות "מרכנתיל סמייל" למחזיקי כרטיס אשראי של 
הבנק הטבות והנחות בהזמנת חופשת בין הזמנים במלון 
"ציפורי בכפר" בקיבוץ חפץ חיים ובמלון "שלמה המלך" 

המחודש בטבריה. 

מאכלים מסורתיים מוכנים לשבת
שבעים  השנה  שחגגה  נאמן  רשת 
להיווסדה לא מפסיקה לחדש,  שנה 
המדהימות  החלות  לצד  ולהפתיע. 
בטעמן, והעוגות החלביות העסיסיות, 
ללכת  החליטו  והרולגך,  השמרים 
את  ולפנק  קדימה  אחד  צעד 
אותנטיים  שבת  במאכלי  הלקוחות 
בייתים. מי שיגיע לסניפי מאפה נאמן 
בימי שישי יגלה הפתעה: דוכן עמוס 

לבית.  ישר  וטעימים  טריים  מסורתיים,  שבת  במאכלי 
ולצידם  קובנה,  ג'חנון,  לחוח,  למצוא  תוכלו  היתר  בין 
החילבה  על  לוותר  אפשר  ואיך  והירוק,  האדום  הסחוג 
הירוק והטרי המלווה את הלחוח התימני. שמעון מסניף 
מלחה, שהקים דוכן גדול לצד החנות ובו אפשר ליהנות 
מהריחות והמטעמים, מדגיש כי בהחלט מדובר בהחלטה 
ההתלהבות  את  רואים  "אנחנו  עצמה:  את  שמוכיחה 
על  לשים  פשוט  הקובנה  את  הלקוחות.  של  בעיניים 
הג'חנון  ולהנות מהטחינה עם הטעם המושלם,  הפלטה 
הרשת". של  המלכה  היא  השבת  נאמן,  מאפה   מבית 

שלגוני 50% פרי 
כמענה למגמת הצמיחה של 
שלגוני הפרי, משיקה גלידות 
 -  La-Frutta את  נסטלה 
סדרה חדשה של  שלגוני פרי 
ומרעננים  טעימים  מפנקים, 

ובין 67-90 קלוריות בלבד ליחידה. הסדרה,  עם 50% פרי 
שישה  של  שילובים  מציגה  לטבעונים,  גם  המתאימה 
טעמים מפתיעים בעלי מרקם נימוח, המותאמים לטעמים 
פקאן,  תמר-  בננה-  הישראלי:  הצרכן  על  המועדפים 
פירות אדומים, תות שדה, מנגו טרופי, אננס- תפוז, מלון- 
השיווק  ברשתות  במאגדות  גם  ישווקו  המוצרים  תפוח. 
ובמרכולים. סדרת La-Frutta מצטרפת למוצרים נוספים 
 -  wellness ה-  נסטלה המזוהים עם מגמת  גלידות  של 
סוכר  קלוריות,  מופחתות  תזונתית,  יותר  מאוזנות  גלידות 
ושומן. לדברי  גלית בר, סמנכ"לית שיווק, גלידות נסטלה: 
על  בישראל  שפותחה  שלגונים  סדרת  להשיק  גאים  "אנו 
בנסטלה  רבה  לאהדה  וזוכה  שלנו  הטכנולוגי  הצוות  ידי 
העולמית. החדשנות הובילה אותנו גם השנה לרענן, להעז, 
ליצור ולפרוץ קדימה, עם פיתוח מוצרים ורעיונות חדשים." 

נהנים יותר ומשלמים הרבה פחות
לצרכן  לספק  תמיד  דואגת  החסד'  'נתיב 

הכי  במבצעים  המוצרים  מיטב  את 
טובים. לחברי המועדון - מחירים חסרי 

רוצים  לפרסם.  אפשר  שאי  תקדים 
רכשו  ענק?  בהנחות  לזכות  אתם  גם 

כרטיס מועדון בעלות שנתית של 20 ₪ 
ומשתלמות  מיוחדות  מהטבות  ותיהנו 

הר'  החסד'  'נתיב  מנכ"ל  השנה.  כל  במשך 
שמואל אטיאס אומר: "מועדון הלקוחות נבנה לאחר למידה 
צרכן  שהנו  החרדי  הצרכן  של  המיוחדים  צרכיו  והבנת 
מוצרים  חלב,  מוצרי  כמו  בסיסים  מוצרים  של  משמעותי 
לתינוקות ומוצרי שונים". במסגרת חברותם במועדון, נהנים 
ומבצעים  ומשתנות  קבועות  והנחות  הטבות  של  ממגוון 
בלעדיים. בין המבצעים המיוחדים השבוע לחברי המועדון: 
מטרנה שלבים 700 גר' 2 ב- 89.90 ₪ / לחמית אסם קטן 
2 ב-10 ₪ / כוסות צבעוני מעולה 3 ב- 10.90 ₪ / כוסות 
קרטון לשתיה חמה 8 אוז 3 ב-10.90 ₪ / שישיית אר סי 

ב-18.90 ₪  המבצעים בתוקף בין התאריכים: 10/7-15/7

אם כל הכתמים ירדו - סימן שהתקדמת 
המוביל  המותג   – גולד  קליה  ווניש 
להסרת כתמים, מזמין אתכם להכיר 
העוצמתית  בנוסחה  ולהתנסות 
קשים,  כתמים  להסיר  שמצליחה 
הבגד  על  התייבשו  שכבר  כאלה  גם 
הנוסחה  כן!  כן  ימים!   7 במשך 
מסירה  גולד  וניש  של  החדשנית 
בלבד,  שניות   30 תוך  קשים  כתמים 
רצון  משביעות  תוצאות  לכם  ותעניק 
בכל שימוש. וניש גולד מסייע בהסרת 

שוקולד,  איפור,  כמו  קשים  כתמים 
הלבנה  שהמפה  חשבת  היום  עד  אם  ועוד.  יין  קטשופ, 
שספגה את יין הקידוש חסרת תקנה, או חליפת השבת 
הכתם  בגלל  תפקידה  את  סיימה  ילדך  של  החדשה 
השומני הגדול, יש לנו חדשות טובות בשבילך: התקדמי 
 - האהובים  הלבוש  מפריטי  ותיהני  גולד  קליה  לוניש 
לכביסה  המיועדים  מוצרים  גולד  לוניש  זמן.  לאורך 
להסיר  ניתן  הכתמים  את  לבנה.  ולכביסה  צבעונית 
לאבקה/ג'ל  כתוספת  או  בהשרייה  או  נקודתי  בטיפול 
הכביסה – לשפשוף ישירות על אזור הכתם או להשרייה.

שינוי מגמה בענף הרכב
"גלובס" מדווח  העיתון הכלכלי 
שנה  בחצי  שנשבר  שיא  על 
רכב  כלי  במסירת  האחרונה 

חדשים. במחצית השנה הראשונה של 2016 נמסרו בישראל 
המחצית  לעומת   14,1% של  עלייה  חדשים,  רכבים   164,284
הראשונה של 2015 ושיא של מסירות של כל הזמנים. כאשר 
כי  מציין  העיתון  רכב.  כלי   25,223 נמסרו  בלבד  יוני  בחודש 
גורמים בענף הרכב מציינים כי הביקוש הער לכלי רכב מודגש 
לכל רוחב הגזרה ובמיוחד ברכבי כביש – שטח וברכבי פנאי. 
לביקוש תורמים במיוחד ביקושים ערים מצד חברות הליסינג 
"אפס  בתור  משנית  במכירה  שיימכרו  חדשים  רכב  לכלי 
"כפי שהעריכו מומחי  'ביג ליס':  יניב הראל מנכ"ל  קילומטר". 
הרכבים  רכישת  מגמת   2016 שנת  בתחילת  כבר  ליס"  "ביג 
עסקאות  פני  את  תשנה  הליסינג  מחברות  קילומטר"  "אפס 
לתמחר  היכולת  בשל  בישראל,  החדשים  הרכבים  רכישת 
את מחיר הרכב בהוזלה משמעותית של עד עשרות אחוזים 
במחירים  קילומטר"  "אפס  רכבי  לרכישת  היבואן".  ממחירון 
ובתנאים בלעדיים אתם מוזמנים לפנות לאולמות התצוגה של 
"ביג ליס" בירושלים ברחוב ירמיהו 39 ובבני ברק ברחוב כהנמן 

106 או ב: 1-700-550-650

לא פלא שהיא מבוקשת
כך נראה סל הזכייה במבצע 

'שקית הזהב' של תפוצ'יפס. 
רבים ממשיכים לחפש אחר 
להם  שתעניק  הזהב  שקית 

את ההזדמנות לבחור ממגוון 
 100 של  בסכום  המשחקים 

אף  על  ובנים'.  אבות  ב'מחסני   ₪
כבר  יש  לדרך,  יצא  רק  שהמבצע 
במיוחד  מאושרים  ילדים  כמה 

מדהים  משחקים  סל  למלא  שזכו 
פלא  לא  ובנים'.  אבות  ב'מחסני   ₪  100 ב- 

ובנקודות  בעיתונים  פרטים  מבוקשת.  הכי  השקית  שזו 
 - אייר  כ"ד  התאריכים:  בין  המבצע  תקופת  המכירה. 
לתקנון.  בכפוף   .)1.06.16-31.07.16( תשע"ו  תמוז  כ"ה 
ובנים':  רחוב שומרי אמונים  'מחסני אבות  סניפי רשת 
-4 ירושלים, שמשון הגיבור - בני ברק 8, הלל 4 - אלעד, 
אבני נזר 6 - מודיעין עלית, רבי יהושע 14 - בית שמש, 

רחוב מוצפי  42 - ביתר עלית, משק 14 - בית מאיר.

נהג: זולים וגם מפנקים 
הדלק  תחנת  מתחם 
איילון  פז  הפופולרית 

+YELLOW  השוכנת באיזור 
ברק,  בבני    BBCהתעשיה

איכלוס  עם  מואץ  פיתוח  הנמצא בשלבי 
מגדל  B.S.R 4 נמצא בבעלות הזכיין ישי פרץ, ועם פתיחת 
החשמונאים  לרחוב  ישירות  מז'בוטינסקי  לתנועה  הציר 
חברת  של  המשוכללות  המשאבות  התקנת  ועם 
היישר  לוהט  במבצע  יוצאת  הבינלאומית,   GILBARCO
מהתנור: לקוחות המתדלקים את רכבם בסך 200 ₪ ואו 
רוכשים בחנות היילו ב-70 ₪ נהנים מהטבה משמעותית 
לרכישת החלות של מאפיית הצבי בסניף החדש ברחוב 
7 ₪ במקום 12₪,  בני ברק. חלות במחיר של   8 הירקון 
וזאת בנוסף להוזלות במחיר הדלק. )הפחתה של 23 אג' 
במקום 19 אג'( כמו כן, מחירי הסיגריות מהזולים בארץ: 
נקסט   ₪  29.5 אל-אם   ,Marlboro  32.5₪ חפיסת 
שלל  ועוד   ₪ ב-20  קולה  קוקה  פחיות  שישיית   .26.5₪
משעה  החל  שעות   24 פתוחה  התחנה  שווים.  מבצעים 

לאחר צאת השבת ועד השעה 17:00 ביום שישי.

מצננים לכם את הקיץ
כידוע קיץ 2016 חם מהרגיל, והדרך הטבעית 
הטובה ביותר לצנן את הגוף בחום היא על-ידי 
שתיית משקאות קרים, מרעננים ומרווים. לכן 

"קפה  בארץ  הגדולה  הקפה  בתי  רשת 
המשקאות  תפריט  את  הרחיבה  קפה" 
קיץ  משקאות  קולקציית  והשיקה  שלה 

הקיץ  משקאות  נבחרת  ומרעננים.  חדשים 
רכז  על  המבוססים  קפואים  "אייסים"  כוללת  החדשה 
פירות  )מ-99% פרי( בטעמים חדשים, לצד שייק אבטיח 
על בסיס פירות ומים. בנוסף הרשת פיתחה מילקשייקיים 
בטעמים מפתיעים: מילקשייק חמאת בוטנים, מילקשייק 
לוטוס  עוגיות  מילקשייק  פריכות,  שוקולד  אצבעות 
הקיץ  משקאות  שוקולד.  ופצפוצי  קפוצ'ינו  ומילקשייק 
המרעננים: שייק אבטיח מלון ואננס, אייס מנדרינה ותפוח 
ואייס תות ופסיפלורה. יחד עם זאת, חברי מועדון מרענן 

MOOD  נהנים מהטבה בלעדית וייחודית במהלך חודש 
ברשתות  הקיץ  משקאות  על  במתנה   1+1 ומקבלים  יולי 
'קפה-קפה' ו'לחם ארז' וברשת 'פרש קיטשן' 1+1 במתנה 

על מגוון השייקים )בכפוף לתקנון שבאתר(. 

צרכנות 

סופר מקצועית עם אבזור מקצועי מלא 
לאחר בדיקה ויזואלית קצרה 
והתרשמות ראשונית מכונת 
סופר  מבית  התספורת 
במיוחד  שקטה  מאסטר, 

בעלת מראה יוקרתי. תהינו האם עם כל היתרונות שצוינו 
כמצופה  העבודה  את  לעשות  תצליח  היא  האריזה,  על 
את  לעצור  שניסינו  האמת  מקצועית,  תספורת  ממכונת 
הלהבים בכוח היד בזמן פעולה ולא הצלחנו, ניסינו לחתוך 
נייר מדפסת והמכונה הצליחה לחתוך בקלות, אחרי הכל 
יהיה  ששיער  נראה  לא  אז   , סל"ד   7500 בעל  מנוע  עם 
השימוש  זמן  אקספרס  הייתה  ממש  הטעינה  הבעיה. 
חיבור  ע"י  גם  פועלת  ע"י סוללות ארוך במיוחד. המכונה 
 6 ישנם  ומגיעה עם סטנד טעינה כפול.  ישירות לחשמל, 
 2  + הרצוי  שיער  אורך  לבחירת  שונים  בגדלים  מסרקים 
עם  ארוך.  חיים  אורך  בעלות  איכותיות  ליתיום  סוללות 
אלו  ואם  שנים  להחזיק  אמורה  המכונה  כאלו  הנתונים 
המכירה  אמתית.  במציאה  שמדובר  כנראה  התוצאות 
השעות  )18.7(בין  תמוז  י"ב  הקרוב  שני  ביום  תתקיים 

18:00-21:00רח ירושלים 52 )כלים נאים( בני- ברק

חברת שטראוס מציגה 
לראשונה: סדרת "100% 

אחלה"- חומוס ללא חומרים 
משמרים המיוצר לאחר 
שנים של מחקר ופיתוח 

בתמיכת רשות החדשנות 
במשרד הכלכלה

עלית משיקה מהדורה 
מוגבלת במיוחד לימות 
 ICE' - הקיץ הלוהטים

נמס': משקה להכנת קפה 
מרענן וטעים לימות הקיץ 

הלוהטים. כשרות: בד"צ 
עדה חרדית

יקב רמת הגולן חוגג 
עשור למותג הדגל 

ירדן קצרין ומשיק בציר 
עשירי: ירדן קצרין 

2012 המורכב מ-83% 
קברנה סוביניון, 10% 

מרלו, 5% פטי ורדו 
ו-2% מלבק.

מותג Free משיק 2 
סדרות חדשות ללא 

 Nuts Delight :גלוטן
חטיפי אגוזים ושוקולד 
עשירים וגרנולה ללא 

גלוטן עם שיבולת שועל 
מלאה. כשרות: פרווה 

בד"צ בית יוסף

פריגת מתחדשת לקיץ 
ומשיקה מיצים בטעמי 
קרטיבים אהובים 
במהדורה מיוחדת: 
משקה קל בטעם קרטיב 
לימון ובטעם קרטיב 
אננס. ללא חומרים 
משמרים וללא צבעי 
מאכל מלאכותיים

עונג שבת עם כרמל וינטאג' 
- יין בוטיק מבית יקבי כרמל 
המתהדר בבלנד טעמים של 
פטל שחור, פירות יבשים 
ושוקולד מריר. בד"ץ מהדרין 
בראשות הגר"א רובין

"מאיר" בייגל משיקה 
בייגלה חדש בסדרת 
שטוחלה ובטעם ראשון 
מסוגו בישראל: צ'ילי מתוק, 
אפוי ולא מטוגן, מכיל סיבים 
תזונתיים, ללא חומר משמר 
וללא צבעי מאכל. 300 גרם 
ו- 40 גרם. בד"ץ העדה 
החרדית ירושלים

דבש של חברת מעולה 100% 
טהור, עובר תהליך בקרה 
מחמיר ביותר והוא נרדה 
מהכוורת על ידי טובי המומחים 
בתחום. להשיג ברשתות השיווק 
המובחרות. כשרות: בד"צ העדה 
החרדית ירושלים 

חדש: ספרינג ג'ונגל - יפאורה 
משיקה סדרת משקאות חדשה 
עם שילוב הפירות הגדול 
ביותר, בטעמים ייחודים: ג'ונגל 
אדום- אסרולה, תפוחים, 
גויאבה, בננה, דרגון פרוט, תות. 
ג'ונגל צהוב- אננס, תפוחים, 
ליצ'י, בננה, גוואנבנה וג'ונגל 
כתום- מנגו, פפאיה, בננה, 
פסיפלורה, קרמבולה

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח





  

 

 

  

 

   

בניחותא
ידע וכלים מעשיים להורים

במרכז להורים וילדים בגיל הרך שע"י התכנית 360 

לילדים ונוער בעיריית בני-ברק.

אמהות יקרות, אם אתן מעוניינות להרחיב את ידיעותיכן בנושאים הקשורים 
לגיל הרך,

הנכן מוזמנות להרצאה בנושא :

מאת: ברוך קושניר, פסיכולוג קליני,
שתתקיים אי"ה ביום רביעי, ז' תמוז ה'תשע"ו (16.7.13) בשעה 20:30,  

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

מיקום ההרצאות: המרכז להורים וילדים בגיל הרך רח' הירדן 31, בני-ברק.

עלות :  10 ₪ להרצאה.

הרשמה : יש להירשם מראש בטלפון : 03-7707391, 

ניתן להשאיר הודעה.

מצפים לראותכן,

צוות המרכז 

ז' בתמוז ה'תשע"ו  (13.7.16) 

ג' אב ה'תשע"ו (7.8.16) 
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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 
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העירייה מכריזה בזה על קבלת הצעות לפרס בני ברק לספרות תורנית

ע"ש מייסד העיר וראש העירייה הראשון,

רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל.
הפרס יוענק אי"ה במעמד חגיגי, ביום רביעי,  אור ל-כ"ה בתשרי ה'תשע"ז,

יום הזיכרון למייסד העיר,

בהשתתפות רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור.

הספר המוצע לקבלת הפרס יכיל חמישה גיליונות דפוס, לפחות, ויוגש בארבעה עותקים. 

כמו"כ בתנאי שיצא לאור בשלוש השנים האחרונות שלפני תאריך חלוקת הפרס ולא הוענק 

בגינו פרס קודם למחברו. 

עותקי הספרים שישלחו לועדה לא יוחזרו לשולחיהם. 

מספר הזוכים יהיה נתון לשיקולה של הועדה.

חברי ועדת הפרס - הגאונים הגדולים: 

רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז'.

רבי מנחם מנדל שפרן, מחשובי הדיינים וראש ישיבת "נועם התורה".

רבי שלמה בן-שמעון, חבר ביה"ד הרבני הגדול.

את ההצעות יש לשלוח אל מזכיר העירייה ודוברה, אברהם טננבוים, רחוב ירושלים 58, 

בני-ברק, לא יאוחר מיום חמישי, כ"ב בתמוז ה'תשע"ו.
                                                                                             

                                                                                          בברכה
                                                                                     חנוך זייברט
                                                                                       ראש העיר

פרס בני-ברק לספרות תורנית
הפרס היוקרתי – בעולם התורני

המחלקה הקהילתית
יחידת ההתנדבות

אגף תשתיות ופיתוח
המטה לבטיחות בדרכים

חוויה מיוחדת לילדות 
העולות לכיתה א' ואימהותיהן

עולים 
לכיתה א' 
בדרך הבטוחה

הנכן מוזמנות לאחר הצהרים של חוויה לקראת עליית ביתך לכיתה א' שתתקיים אי"ה
ביום ראשון, כ"ד באב ה'תשע"ו [28.8.16], בשעה 15.45 בדיוק עד שעה 19.30,

באולם הפיס בבית הספר בית-יעקב זכרון-מאיר, רחוב אדמור מגור 29, בני-ברק.

בתוכנית: הדרכות, הפעלות ואירוע שיא

אוכל של אימא – הקשר בין תזונה בריאה והקשבה ע"י תזונאית, מכבי שירותי בריאות בני-ברק.
חיוך מלא שיניים בריאות – הנחיה והסברה ע"י רופאת שיניים  ממחלקת בריאות  העירונית בני-ברק.

חלום הזה"ב אז ועכשיו - שני אירועי שיא, בשירה והפעלה ענקית  עם כל הילדות.

עולים לכיתה א' על בטוח !!!   
עם הגב' שרה זילברברג, המקצועית בהפעלות  שירה ותנועה.

באירוע השיא  עם גב' שרה זילברברג  תהיינה שתי הפעלות  -  נא לשים לב לזמני ההפעלות:
הפעלה ראשונה בשעה 17.30 עד 18.30. | הפעלה שניה   בשעה  18.45  עד 19.30.            

שלוש וחצי שעות יחודיות לך ולילדתך שמתחילה ללמוד בכיתה א'. 
את אמא יקרה מוזמנת להגיע רק עם ילדתך שעולה לכיתה א'. 

לא תותר כניסת עגלות ותינוקות.

חובת רישום מראש אצל : לאה בן-שלום, 03-5776466.
הרישום בימים א', ג', ד' ו- ה' בין השעות 08:00 ל-14:00.

















סימן שהתקדמת
GOLD לוניש קליה  סימן שהתינוק

שלך גדל

GOLD חדש! וניש קליה
ב-30 שניות בלבד!מסיר כתמים

יעילות 
מוכחת

אריזת 
חיסכון

מותג
בינלאומי

מנצח כתמים 
יבשים

 לטיפול נקודתי   להשרייה  כתוספת לאבקת כביסה
מסיר כתמי: שוקולד, מיץ, קטשופ, יין, פירות ועוד 

לכביסה צבעונית או לבנה.
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