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אוריאל צייטלין
צילום: מארק ישראל סאלם, לע"מ, 

דוברות הכנסת

הממשלה  ראשות  כרגע,  שנראה  מה  פי  על 
הבאה בידי נתניהו, אינה מובנת מאליה ובליכוד 
הקודמות  הבחירות  אחרי  לחץ.  לקבל  מתחילים 
כאשר הובן כי לא בטוח שליברמן יחבור לממשלת 
השמאל  במפלגות  לחפש  החלו  בליכוד  הליכוד, 
עריקים על מנת להגיע ל-61 חברי כנסת. כאמור, 
זה קרה רק אחרי הבחירות. הפעם זה כבר קורה 
אחר  מגששים  הליכוד  ובמפלגת  הבחירות  טרם 
האחרונים  בימים  בדקו  בליכוד  בכירים  עריקים: 
ומפלגת  פרץ  עמיר  בין  השותפות  הסכם  את 
במטרה  לוי-אבקסיס  אורלי  של  וגשר  העבודה 
אחרי  השניים  בין  לפיצול  האפשרות  את  לבחון 
לקואליציה  לוי-אבקסיס  של  וצירופה  הבחירות 

ולממשלה, כך דווח ב'וואלה'. 
יהיו  ולא  במידה  בליכוד,  ההערכה  לפי 
פרץ  הנשיא,  אצל  ממליצים   61 נתניהו  לבנימין 
ולהיות  בראשותו  לממשלה  להצטרף  יסכים  לא 
לדברי  זאת,  עם  אותו.  שממליך  המאזניים  לשון 
לוי- על  ללחוץ  היא  השאיפה  בליכוד,  גורמים 

מהשותפות  שתפרוש  הבחירות  אחרי  אבקסיס 
ליכוד-ימין-חרדים,  לממשלת  ותחבור  פרץ  עם 
יו"ר המפלגה  בין היתר בשל העוינות בינה לבין 

הקודם שלה, אביגדור ליברמן, 
שדוחף לכיוון ממשלת אחדות. 
במקום  משובצת  לוי-אבקסיס 
מפלגת  חבר  ומקורבה  השני, 
גשר, חגי רזניק, משובץ במקום 
בליכוד  בכירים  השביעי. 
לבדה  לוי-אבקסיס  כי  אומרים 
או יחד עם רזניק יכולים לסייע 

בגיוס רוב לתמיכה בממשלה.
המשותפת  הריצה  הסכם 
בין מפלגת העבודה וגשר אכן 
להתפצל  למפלגות  מאפשר 
מפלגות  לשתי  הבחירות  אחרי 
בדרישה  צורך  ללא  עצמאיות, 
של שליש מהסיעה המשותפת. 

ועדה  תוקם  הבחירות  אחרי  כי  נכתב  בהסכם 
הסיעה  של  העבודה  סדרי  את  שתגבש  משותפת 
הקואליציוני  המו"מ  ניהול  ושצוות  המאוחדת 
יהיה משותף. עם זאת, ההסכם שומר על הפרדה 

בכל הנוגע לתחומי ניהול הכספים.
בקמפיין הליכוד אמרו בתגובה כי "הנושא לא 
המפלגה  להיות  חייבת  הליכוד  הפרק.  על  עלה 
הגדולה ביותר כדי שהרכבת הממשלה תוטל על 

הליכוד ועל מנת שתוקם ממשלת ימין חזקה".
מהעבודה-גשר נמסר בתגובה: "בליכוד יכולים 
שהפחד  כנראה  באשליות,  ולשגות  להמשיך 
לביבי.  הגיע  העבודה-גשר  אל  הקולות  מבריחת 
כפי שעמיר פרץ ואורלי לוי הבהירו עשרות פעמים 
בעבר: לא נהיה גלגל ההצלה בממשלה הטובעת 
של ביבי ופוגעת בעיקר בחלשים. שיטות ההפרד 
זה  ומי שנכשל במועד  א',  נכשלו במועד  ומשול 
יודע שאין לו סיכוי גם בבחירות מועד ב'". עוד 
צריכה  לא  לוי  "אורלי  כי  מהעבודה-גשר  נמסר 
עמידתה  וכושר  המנהיגות  את  לאיש  להוכיח 
למדבר  שהלכה  לאחר  ובפיתויים,  בלחצים 
הפוליטי למען השמירה על עקרונותיה, והוכיחה 
אורלי  בין  השותפות  מילה.  היא  מילה  שאצלה 
אסטרטגית  שותפות  היא  וגשר,  עבודה  ועמיר, 
ארוכת טווח ולא נועדה לצורכי הבחירות בלבד. 
הגיע הזמן למנהיגים שרואים בני אדם. אצלנו, בני 

אדם לפני הכל". 

דרושים: עריקים 
ממחנה השמאל

בכירים בליכוד בדקו בימים האחרונים את הסכם השותפות בין עמיר פרץ ומפלגת העבודה וגשר של אורלי לוי-אבקסיס 
במטרה לבחון את האפשרות לפיצול בין השניים אחרי הבחירות וצירופה של לוי-אבקסיס לקואליציה ולממשלה

בליכוד בודקים האם אורלי לוי אבקסיס תסכים לערוק אחר הבחירות ולהפוך לשרה

ימים ספורים אחרי הגשת רשימת המפלגות 
במשאל  עיתונות'  'קו  בדק  ה-22,  לכנסת 
 649 טלפוני באמצעות מכון 'דייקלום' בקרב 
בבחירות  הצבעותיהם  כוונת  את  חרדים, 
את  עיתונות'  'קו  בדק  תחילה  הקרובות. 
הפילוח הפנים-חרדי של המשיבים, ואיך הם 
מגדירים עצמם. 45.5% מהמשיבים מגדירים 
 14.5% ספרדים,   25.1% חסידים,  עצמם 
תשובה,  בעלי   4% ליטאים,  עצמם  מגדירים 
ו-6.5%  חב"דניקים   1.7% חרד"לים,   1.8%

לא מגדירים עצמם.
לשאלה, אם הבחירות היו נערכות היו היום 
מצביעים?  הייתם  הבאות  מהמפלגות  למי   –
ליהדות  להצביע  בכוונתם  כי   57.6% השיבו 
 4.2% לש"ס,  יצביעו  כי  אמרו   25% התורה, 
אמרו   3.1% בן-גביר,  של  יהודית  לעוצמה 
המאוחד  לימין   2.6% לליכוד,  יצביעו  כי 
של  לזהות   2.4% וסמוטריץ',  בנט  שקד,  של 
ו-2.1%  גנץ,  של  לכחול-לבן   2.1% פייגלין, 
מהמשיבים אמרו כי יצביעו למפלגת נעם, של 
הנסקרים  נשאלו  בנוסף,  הר-המור.  תלמידי 
במידה ולא היו מפלגות חרדיות למי הם היו 
מצביעים. במקום הראשון, מפלגת הליכוד עם 
26.8%, במקום השני מפתיעה מפלגת עוצמה 
ובמקום   ,25.1% עם  בן-גביר  של  יהודית 
השלישי עם 20.8%, הימין המאוחד של שקד.

נעם  מפלגת  מגיעה  הרביעי,  במקום 
כש-9%  טאו,  והרב  הר-המור  תלמידי  של 
מהנשאלים השיבו כי במידה ולא היו מפלגות 
 5.4% נעם.  למפלגת  מצביעים  היו  חרדיות, 
 4.5% לכחול-לבן,  מצביעים  שהיו  אמרו 
פייגלין, 2.5% למחנה הדמוקרטי  לזהות של 
למפלגת  ו-1.4%  ושפיר  הורביץ  ברק,  של 
העבודה וגשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי.

שאלה נוספת עליה התבקשו להשיב – האם 
בעקבות הקמת המטה החרדי בליכוד בשבוע 
האחרון, הם ישקלו להצביע לליכוד. 60.5% 
להצביע  שישקלו  אמרו   25.2% שלא,  אמרו 

לליכוד ו-10.6% השיבו כי אינם יודעים.

סקר 'וואלה'

סקר וואלה NEWS ומכון מדגם בראשות 
יו"ר  של  הדרישה  ברקע  שנערך  גבע,  מנו 
להקמת  ליברמן  אביגדור  ביתנו  ישראל 
רוב  כי  מעלה  חרדים  ללא  אחדות  ממשלת 
כחול- של  אחדות  לממשלת  מתנגד  הציבור 

פי  על  נתניהו.  בנימין  בראשות  והליכוד  לבן 
שהם  אמרו  מהמשיבים   52% הסקר:  נתוני 
הליכוד  של  אחדות  בממשלת  תומכים  לא 
וכחול-לבן בראשות נתניהו, ורק 34% הביעו 
נשאלו  בסקר  הנשאלים  במהלך.  תמיכה 
ספציפית על ממשלת אחדות בראשות נתניהו, 
למרות שבימים האחרונים ליברמן העלה את 
בראשות  אחדות  ממשלת  להקים  האפשרות 

מועמד אחר מהליכוד.
בדיקת עמדתם של מצביעי הליכוד ו'כחול 
מהמתכוונים   51% כי  מגלה  זו  בסוגיה  לבן' 
הבאות  בבחירות  ל'כחול-לבן'  להצביע 
בראשות  אחדות  ממשלת  בהקמת  תומכים 
בעוד  זאת  שמתנגדים.   42% לעומת  נתניהו 
ורק  לרעיון  מתנגדים  הליכוד  49% ממצביעי 

37% תומכים.
בסקר  שעולה  המנדטים  ממפת  כך,  בתוך 
מממשלת  אחרת  ברירה  תהיה  לא  כי  נראה 
אחדות או שהמדינה תיגרר לבחירות נוספות; 
רוב  אין   – לגנץ  וגם  לנתניהו  וגם  מאחר 
מרכז  ממשלת  או  ימין  ממשלת  להרכבת 
שמאל מובהקת, וליברמן, שהציב את ממשלת 
בחירות  כהבטחת  חרדים  ללא  האחדות 
שמתנוססת בראש הקמפיין – ממשיך לשמור 
ביציבות על מגמת ההתחזקות מאז הבחירות 

האחרונות וככל הנראה יהיה לשון מאזניים.
גוש  היום,  מתקיימות  היו  הבחירות  אם 
הימין והחרדים היה זוכה ב-57 מנדטים, רחוק 
מ-61 המנדטים שדרושים כדי להקים ממשלה. 
 53 מקבל  היה  המרכז-שמאל-ערבים  גוש 
מנדטים.  עשרה  עם  יציב  וליברמן  מנדטים, 
הליכוד, כך לפי הסקר, הייתה הופכת למפלגה 
שני  של  )עלייה  מנדטים   31 עם  הגדולה 
לפני כשבועיים(,  מנדטים מאז הסקר הקודם 
וכחול-לבן הייתה עומדת על 29. בגוש הימין-

 11 חרדים של נתניהו התוצאות די יציבות – 
מנדטים לימין המאוחד בראשות איילת שקד, 
8 מנדטים ליהדות התורה ו-7 לש"ס. עוצמה 
יהודית וזהות – שתי המפלגות שנשארו מחוץ 
לאיחוד של מפלגות הימין הדתי – לא עוברות 
את אחוז החסימה: עוצמה יהודית עם 2.2% 
וזהות עם 1.9% – מה שעשוי לגרום לאובדן 

של מאות אלפי קולות בימין.
 ,29 עם  כחול-לבן  אחרי   – השני  בצד 
ומפלגת  מנדטים   7 עם  הדמוקרטי  המחנה 
מה  במרחק  מתייצבת   6 עם  העבודה-גשר 
הציפייה  לנוכח  זאת,  עם  החסימה.  מאחוז 
שבישורת האחרונה של קמפיין הבחירות שתי 
המפלגות הגדולות ישאבו מנדטים ממפלגות 
הלוויין, שתי מפלגות השמאל עשויות להיות 
מרכז-שמאל  גוש  כי  עולה  מהסקר  בסכנה. 
הבחירות  לעומת  מנדטים  בשלושה  נחלש 
שכעת  לליברמן  כנראה  שנדדו   – הקודמות 
מנדטים   45 לעומת  מאזניים.  לשון  משמש 
 ,4 עבודה,   6 כחול-לבן,   35( הבחירות  אחרי 
 42 על  עומד  סך שלוש המפלגות  כעת  מרצ( 
בלבד. החיבור מחדש של הרשימה המשותפת 
עדיין  מנדטים,   11 הסקר  לפי  שמקבלת   –
הריצה  לעומת  מאוד  דרמטי  שינוי  מניב  לא 
המפוצלת של חד"ש-תע"ל )6( ורע"מ-בל"ד 
)4( בבחירות הקודמות שהביא לסך של עשרה 
הערביות  המפלגות  את  הציל  אך  מנדטים, 

מסכנת אחוז החסימה.

סקרי השבוע: אין רוב לאף מועמד 
להרכיב ממשלה | אריה לוין



צ׳טני עגבניות 
מיובשות

למון גראס ואננסקארי ירוק,

!
יש משהו לנשנש?

אריסה ולימון

חדש!
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אלעזר פרץ

 433 בלהב  )יאח"ה(  הונאה  לחקירות  הארצית  ביחידה 
הסתיימה חקירת הפרשה המכונה "תיק 1452". במסגרת הפרשה 
נחקרו מס' אירועים בהם עלה החשד שסגן שר הבריאות חה"כ 
יעקב ליצמן – ניצל לכאורה את מעמדו ומרותו במשרד הבריאות 
במטרה להשפיע באופן פסול על שיקול דעתם של מגוון גורמי 

מקצוע הכפופים לו במשרד הבריאות.
של  בניסיונו  עסק  הפרשה  במסגרת  שנחקר  הראשון  האירוע 
סגן השר ליצמן להשפיע על חוות דעתם של מספר פסיכיאטרים 
המחוזי  המשפט  בית  ידי  על  מונו  אשר  הבריאות  משרד  עובדי 
להסגרה  מועמדת  של  הנפשית  כשירותה  את  לקבוע  בירושלים 

לשלטונות אוסטרליה.
האירוע השני שנחקר במסגרת הפרשה עסק בהתערבות לכאורה 
המקצועיים  הדרגים  על  להשפיע  בניסיון  ליצמן  השר  סגן  של 
אליו,  מקורב  שבעליו  המזון  בתחום  עסק  בית  לטובת  במשרדו 
וזאת כדי למנוע את הליכי סגירתו בעטיים של ממצאי תברואה 

חמורים שנמצאו בו.
סגן  נוספים, בהם  נחקרו חשדות לאירועים  במסגרת החקירה 
על  פסול  באופן  להשפיע  מנת  על  לכאורה  פעל  ליצמן  השר 
לבריאות  מרכז   – )מב"ן  הבריאות  במשרד  המקצועיים  הדרגים 
במטרה  הכול  אסירים,  מספר  למען  נוספים  ובמשרדים  הנפש( 
ו/או לצאת  לסייע בידם להשתחרר בתום 2/3 מתקופת מאסרם 

לחופשות מהכלא – להלן "פרשת האסירים".
החקירה החלה לאחר אישורם של היועץ המשפטי לממשלה 
ור' להב  ר' אח"מ  נוהלה בפיקוחם של  והיא  ופרקליט המדינה, 
433, ובוצעה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה )יאח"ה( 
סיום  עם  ירושלים.  מחוז  פרקליטות  של  בליוויה   433 בלהב 
החקירה עמדת משטרת ישראל הינה, כי נתגבשה תשתית ראייתית 
מספקת לכאורה כנגד סגן שר הבריאות חה"כ יעקב ליצמן לביצוע 
עבירות מרמה והפרת אמונים והדחה בעדות ב"פרשת ההסגרה" 
ועבירות מרמה והפרת אמונים והצעת שוחד ב"פרשת בית העסק 
לממכר מזון". אשר לאירועים שנחקרו ב"פרשת האסירים", חלק 
ולגבי היתר לא נמצאה תשתית ראייתית  מן האירועים התיישנו 
מספיקה להוכחת החשדות. תיק החקירה יועבר בימים הקרובים 

לפרקליטות מחוז ירושלים לעיון והחלטה.
הדרך,  כל  לאורך  שהודענו  "כפי  נמסר:  ליצמן  השר  מלשכת 
ישראל,  ליצמן פעל בכל שנות תפקידו לטובת אזרחי  סגן השר 
במדיניות  נוהגת  ליצמן  לשכת  חוק.  פי  ועל  מוחלטת  בשקיפות 
ברורה של דלת פתוחה, לסיוע ועזרה לציבור. זאת, ללא אפליה 

בירור מצבם של הפונים אליו  וללא  והמגזרים  בין האוכלוסיות 
עולה  אף  המשטרה  מהודעת  והיושר.  החוק  לפי  אלא  לסיוע, 
במירב  עבירה  כל  נעברה  שלא  סבורה  המשטרה  שגם  בבירור 
הטענות  לגבי  ליצמן.  השר  סגן  נחקר  בהן  החשדות  סעיפי 
האחרות אנו בטוחים ללא ספק כי לאחר בחינה מדוקדקת יתגלה 
כי לא נפל כל פגם במעשיו של סגן השר. יושרו הציבורי ועשייתו 
העצומה של סגן השר ליצמן, בייחוד בתחום פניות ציבור מכל 
על  מדוקדקת  הקפדה  תוך  לכל,  וידועות  מוכרות  האוכלוסיות, 

החוק, ואין ספק כי הדבר יוכח במהרה".

חשודים בירושלים

בתוך כך, במסגרת הלחימה הסדורה של משטרת ישראל כנגד 
מנהלת  ציבורית,  ושחיתות  המידות  לטוהר  הנוגעות  עבירות 
חשיפת  שעניינה  סמויה  חקירה  חודשים  מספר  מזה  המשטרה 
של  עירונית  ובחברה  ירושלים  בעיריית  עובדים  בקרב  שחיתות 
אינטרסים  קידום  בעבור  שוחד  ומתן  קבלת  ירושלים,  עיריית 
ביום שלישי,  נעצרו השבוע  3 חשודים  כ-7 שנים.  אישיים מזה 
מנהלת  חודשים  כ-10  מזה  הגלוי.  לשלב  החקירה  מעבר  עם 
בחשד  שהתקבל  מידע  בעקבות  סמויה  חקירה  ישראל  משטרת 
לאי סדרים, קבלת ומתן שוחד והפרת אמונים ע"י בכיר בחברה 
עירונית הפועלת מטעמה של עיריית ירושלים והעוזרת האישית 

שלו ואדם נוסף הנושא משרה בכירה בעירייה.
חוקרי  חשפו  כה,  עד  שנוהלה  הסמויה  המשטרה  מחקירת 
האישית  והעוזרת  העירונית  בחברה  הבכיר  כי  חשד  המשטרה 
לאירועים  כרטיסים  אלפי  השנים  לאורך  בחינם'  'סיפקו  שלו, 
עפ"י  וזאת  ירושלים,  בעיריית  הבכיר  של  באמצעותו  והופעות, 
בהם  אישיים  ואינטרסים  הנאה  טובות  לקדם  במטרה  החשד 
ביטולם של דוחות חניה למקורביו. עוד עלה החשד, כי הבכיר 
של  להריסתו  היתרים  לקבלת  פעל  זו  בדרך  העירונית,  בחברה 
בחזקתה  הנמצא  לשימור'  כ'מבנה  המוגדר  העיר  בדרום  מבנה 
של אשתו, ובנייתו של בניין דירות במקומו. כאמור, לאחר איסוף 
עם  המרכזיים,  חשודים   3 נגד  החשדות  וחיזוק  הראיות  חומר 
מעבר החקירה לשלב הגלוי, נעצרו החשודים )בשנות ה-30 ו-70 
לחייהם, תושבי ירושלים והסביבה( בבתיהם והם נחקרו במחלק 
ההונאה של המשטרה בגין עבירות מרמה והפרת אמונים ולקיחת 

/ מתן שוחד.

ליצמן: "פועלים אך 
ורק לפי החוק"

לשכת סגן השר יעקב ליצמן בתגובה להמלצת המשטרה: "כפי שהודענו לאורך כל הדרך, סגן השר ליצמן פעל בכל שנות 
תפקידו לטובת אזרחי ישראל, בשקיפות מוחלטת ועל פי חוק. לשכת ליצמן נוהגת במדיניות ברורה של דלת פתוחה, 
לסיוע ועזרה לציבור. זאת, ללא אפליה בין האוכלוסיות והמגזרים וללא בירור מצבם של הפונים אליו לסיוע, אלא לפי 

החוק והיושר"

ערב הבחירות: המשטרה הודיעה על המלצתה להגיש כתב אישום נגד סגן השר יעקב ליצמן

במסגרת ההפיכה השלטונית נגד נבחרי הציבור, מכרסמים 
דיקטטורים  לידי  אותן  ומעבירים  הדמוקרטיות  בסמכויות 
לנצח.  קביעות  להם  ועירייה שיש  פקידי ממשלה  כמו  קטנים 
שממונים  עליונים  כשופטים  הגדולים  הדיקטטורים  כן  כמו 
בשנות  בקרמלין  "החבר"  כמו  מביא חבר ממש  בשיטת חבר 

העשרים.
תרועה  בקול  נפתחת  הבחירות  שמערכת  לפני  רגע  והנה 
אישום  כתב  להגיש  היא ממליצה  כי  הודיעה המשטרה  רמה, 
של  לגופו  ליצמן.  יעקב  הרב  השר  סגן  דרבנן  שלוחא  נגד 
עניין, אני בטוח כי בסופו של תהליך לא ייצא כלום מהמלצות 
המשטרה. גם חוקרי המשטרה עצמם אינם חושדים בו בקבלת 
שוחד. מדובר בתקדים של איסור סיוע לפניות ציבור, ובדיקה 

רצינית תעלה כי אך תוהו דיברו בו.
לא  גם  המשטרה,  המלצות  איננה  האמיתית  הבעיה  אך 
העיתוי התמוה. אם משטרת ישראל חושבת שהציבור החרדי 
יימנע מהצבעה ליהדות התורה בגלל המלצות אלו, היא צריכה 
במגזר  הבסיסיים  התהליכים  את  מכירה  היא  כמה  עד  לבדוק 
כמה  הוכיחה  האחרונה  בתקופה  אותה משטרה שרק  החרדי. 
שונים,  ובאירועים  בהפגנות  החרדי  הציבור  את  אוהבת  היא 
אינה מסוגלת להרע למפלגה חרדית, ואם כבר ההיפך: "כאשר 
יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ". הציבור אינו טיפש. הוא מבין 
באמצעות  ינקום  והוא  בה,  אותו  להפיל  שניסו  המלכודת  את 

עוד ועוד פתקים בקלפי.
המשטרה  המלצות  חמורה:  בעיה  כאן  קיימת  זאת  למרות 
לציבור.  לסייע  יכול  לא  ציבור  איש  רף חדש שבו  משרטטות 
הרוע של השלטון הופך את המושג של פניות ציבור למעשה 
לא חוקי. זו הפחדה ושיתוק הפעילות הציבורית למען החלשים 
עליהם  בשלטון.  הבירוקרטיים  ידי  תחת  הסובלים  והנצרכים 

אומר הכתוב "חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו".
מדי יום אני וחבריי שלוחי הציבור מעבירים פניות ומבקשים 
סיוע מפקידי שלטון ושרים, כדי לסייע לאזרחים.  זה בדיוק מה 
שעשה הרב ליצמן ועל כך מאשימים אותו. הקהילה שאנחנו 
אשכנזים  יהודים  ערבים  ישראל:  מדינת  כלל  היא  לה  עוזרים 
נרדפת  אוכלוסייה  הם  החרדים  אך  וצעירים.  זקנים  וספרדים 
על ידי פקידי השלטון. מדובר באנשים שנרדפים על ידי פקידי 

השלטון על עצם היותם חרדים, ועלינו לסייע להם.
השבוע נוצר תקדים חמור במדינה. כמו בסדום. גם שם היו 
לא  שלהם  החוקים  רעים.  ושופטים  רעים  חוקים  אבל  חוקים 
תהפוך  זו  בדרך  אורחים.  ואירוח  לעניים  אוכל  לתת  אפשרו 

מדינת ישראל לסדום ועמורה.

הופכים את
 מדינת ישראל
 לסדום ועמורה

ח"כ הרב ישראל אייכלר



ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ
בחיסכון למשפחה החרדיתכללית מושלם מובילה

חיסכון שנתי
מול מאוחדת

חיסכון שנתי
מול מכבי

מאוחדת
עדיף + שיא

מכבי
זהב+שלי

לאומית
כסף+זהב

כללית
זהב+פלטינום

הרכב משפחתי

₪ 719 ₪ 647 ₪ 237 ₪ 231 הביטוח המשלים 
של לאומית שונה 

במבנה שלו 
משאר הקופות, 
כך שלא ניתן 

להשוואה

₪ 177 הורים )25( + 2 ילדים

₪ 903 ₪ 1198 ₪ 272 ₪ 296 ₪ 196 הורים )30( + 4 ילדים

₪ 612 ₪ 545 ₪ 302 ₪ 296 ₪ 251 הורים )40( + 7 ילדים

שוב הוזלנו!
חיסכון שנתי של מעל 500 ₪ למשפחה

* התעריפים מעודכנים לתאריך כ״ח תמוז )1.7.2019(.
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אריה לוין

צה"ל  בשיתוף  הכללי  הביטחון  שירות  כי  לפרסום  הותר 
להתבצע  שיועד  תופת  פיגוע  לאחרונה  סיכלו  ישראל  ומשטרת 
בירושלים, לאחר שחשפו בחברון מטען חבלה מוכן להפעלה, וכן 
מעבדת חבלה בה יוצר. בשבועות האחרונים נחשפו באזור יהודה 
חוליות צבאיות של חמאס אשר פעלו בהכוונת  ושומרון מספר 
לפועל  להוציא  ותכננו  עזה  ברצועת  חמאס  של  הצבאית  הזרוע 
פיגועים נגד מטרות ישראליות ומטרות של הרשות הפלסטינית. 
פיגועי  מימוש  לטובת  חוליות  להקים  הונחו  באיו"ש  הפעילים 
חטיפה, ירי ודקירה, לרכוש אמל"ח ולאתר ולגייס פעילים נוספים 

לביצוע פעולות טרור.
חמאס  חוליית  נחשפה  השב"כ  של  מאומצת  חקירה  במהלך 
שפעלה באזור חברון בהכוונה והנחייה ישירה של הזרוע הצבאית 

של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.
2019 נעצר בביתו שבחברון תאמר ראג'ח רג'בי,  במהלך יוני 
בן 22. תאמר הינו סטודנט במכללת הפוליטכניק בחברון, מוכר 
כפעיל בארגון "אל כותלה אלאסלאמיה", הפועל מטעם החמאס. 
פעילי ארגון "אל כותלה אלאסלאמיה" מהווים דור העתיד של 

חברותם  במסגרת  מאמץ,  נעשה  כי  ניכר  ואף  החמאס,  פעילי 
האידיאולוגיות  ותפיסותיהם  עמדותיהם  את  להקצין  בארגון, 
תאמר  הסגיר  מעצרו,  בעת  צבאיים.  כפעילים  הכשרתם  לצורך 
חלקי  עשרות  הוצמדו  עליו  ק"ג,  שלושה  במשקל  חבלה  מטען 
מתכת להגדלת הרסס והפגיעה בעת הפיצוץ. מטען יועד לטובת 
מימוש פיגוע תופת. במסגרת חקירתו של תאמר בשב"כ עלה כי 
גויס לאחרונה על ידי פעילי חמאס מרצועת עזה על מנת שישמש 

כיצרן חומרי נפץ ומטענים.
לטובת כך, תאמר הוכשר ע"י התשתית מרצועת עזה באמצעות 
הרכיבים  לרכישת  באשר  מפורט  תדרוך  העברת  תוך  האינטרנט 
הנפץ  מטען  מלבד  ייצורו.  ואופן  נפץ  חומרי  לייצור  הנדרשים 
שהוסגר, התבקש תאמר לייצר מטענים נוספים באמצעות מעבדת 
תאמר  כי  עוד  עלה  חקירתו  במסגרת  שבנה.  מאולתרת  חבלה 
כותלה  פעיל  אטרש,  יוסף  ללימודים,  חברו  את  לפעילות  גייס 
בשומרון.  ראעי  מכפר  במוצאו   ,22 בן  מרכזי,  אלאסלאמיה 
המטען.  לייצור  הנדרשים  הרכיבים  ברכישת  לתאמר  סייע  יוסף 
ייצור חומרי הנפץ התבצע בסביבה אזרחית תוך כדי סיכונם של 
חומרים  אוחסנו  לדוגמא  כך  מקום.  בקרבת  תמימים  תושבים 

בתחומי בית הספר הסמוך לביתו של תאמר.

לאחר  נוסף,  סיכול  מהווה  האמור  הפיגוע  סיכול  כי  יוזכר 
מעצרו של מומחה חבלה אשר הוכשר בידי הזרוע הצבאית של 
החמאס במהלך חודש מאי 2019, לאחר שנכנס לאיו"ש באישור 
עזה  ברצועת  הגורמים  רפואי.  טיפול  קבלת  לטובת  הומניטרי 
אשר עסקו בתכנון ואכוונת הפיגוע שסוכל הם: רמזי אלעוק – 
יליד 81', במוצאו ממחנה הפליטים עאידה, פעיל חמאס שגורש 
לרצועת עזה. אחמד כתרי – יליד 90, תושב ג'בליה, פעיל הזרוע 

הצבאית של חמאס, פעיל בכיר בגדוד מערב ג'בליה.
הטרור  ארגון  של  הצבאית  "הזרוע  בשב"כ:  בכיר  גורם 
בהקמת  רבים  מאמצים  להשקיע  ממשיכה  עזה  ברצועת  חמאס 
ישראל  בשטחי  פיגועים  לקדם  במטרה  באיו"ש  טרור  תשתיות 
אינו  חמאס  הטרור  ארגון  האזורית.  היציבות  ערעור  שמטרתם 
ובבני  בהם  פגיעה  תוך  באיו"ש  צעירים  ומנצל  באמצעים  בוחל 
אישורים  מנצל  ואף  טרור,  פעולות  קידום  לטובת  משפחותיהם 
הומניטריים שמעניקה מדינת ישראל לצורך כך. שירות הביטחון 
לסיכול  לפעול  ימשיך  ישראל  ומשטרת  צה"ל  עם  יחד  הכללי 
פועל  חמאס  הטרור  שארגון  טרור  פיגועי  של  מועד  מבעוד 

להוציא נגד אזרחי ישראל".

זאבי סגל

לוי  רינת  רס"ן  בסאלם,  שומרון  הצבאי  המשפט  בית  שופטת 
מוסקוביץ', גזרה ביום רביעי השבוע על אחיו של המחבל מברקן 
שנת מאסר בפועל וכן שנת מאסר על תנאי, זאת לאחר שהורשע 

באי מניעת החזרת נשק ובשיבוש הליכי חקירה.
דברים  חילופי  החלו  כאשר  מהומה,  התפתחה  הדיון  במהלך 
קשים בין משפחתה של קים לבנגורנד הי"ד לבין עורכי דינו של 
המחבל. עורך דין המייצג את המחבלים החל לקלל את המשפחה, 

הוצא מהאולם, חזר וירק לכיוון המשפחה.
משפחות  את  ייצג  אשר  חוננו  מארגון  בלייכר  חיים  עו"ד 
"מדובר  כי  מסר  זכויותיהם,  במימוש  עבירה  כנפגעי  הנרצחים 
ידע שהוא מחזיק נשק  באח של מחבל רצחני שחי איתו בבית, 
וידע על אזהרת המחבל מחיפוש בבית של צה"ל. בנוסף, לאחר 
שהמחבל  כדי  הצילום  סרטוני  את  למלט  הנאשם  ניסה  הפיגוע 

ושותפיו לא יתפסו וימשיכו להוות סכנה ואיום".
ביהודה  החוק  וכלל.  כלל  תמים  בנאשם  מדובר  "לא  לדבריו, 
ואם  לצה"ל  דיווח  חובת  יש  סביר  חשד  שעל  קובע  ושומרון 

הדיווח לא נעשה – עוברים על עבירה של אי מניעת הפיגוע. כל 
אדם סביר מבין שחשד סביר היה כאן, אם לא מעבר לזה. הענשת 
הפיגועים.  לעצירת  הכרחי  תנאי  זהו  והרתעתה  הטרור  סביבת 
לצערנו בית המשפט נכשל כאן במשימה זו ואנו נדרוש שהתביעה 

תערער על כך ותפעל לתקן את המעוות".
אימו  כיצד  תואר  המחבל  אח  נגד  האישום  בכתב  כי  נזכיר, 
סיפרה לו על התבטאויותיו של המחבל, אולם למרות זאת, "לא 
פעל  ולא  כלשהם  לגורמים  אלו  דברים  על  הודעה  הנאשם  מסר 

באופן סביר אחר כדי למנוע את עשיית העבירה שביצע אחיו".

היו לה לאויבים

שנת מאסר בלבד על אח 
המחבל מברקן – התביעה תערער

בהקמת  רבים  מאמצים  להשקיע  ממשיכה  עזה  ברצועת  חמאס  הטרור  ארגון  של  הצבאית  "הזרוע  בשב"כ:  בכיר  גורם 
תשתיות טרור באיו"ש במטרה לקדם פיגועים בשטחי ישראל שמטרתם ערעור היציבות האזורית"

ביהמ"ש הצבאי גזר שנת מאסר בפועל וכן שנת מאסר על תנאי, על אחיו של המחבל מברקן שהורשע באי מניעת החזקת 
נשק ובשיבוש הליכי חקירה – התביעה שוקלת לערער על קולת העונש

נס: שב"כ סיכל פיגוע תופת בירושלים – אותר מטען חבלה מוכן להפעלה

מטען החבלה שאותר צילום: תקשורת שב"כארבעת החשודים 
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י. יצהר

בדי לערוך  שמבקש  מי  שכל  השאלה  זו  העוקץ?  פה  עאיפה 
שואל  המשלימים  הביטוחים  בשוק  תלויה  ולא  אמיתית  קה 
את עצמו, כשהוא בטוח שאם יחפש - גם ימצא את התשובה 
שחייבת להסתתר מתחת. הרי לא יתכן מצב שבו המוצר יהיה 
גם טוב, גם מוצלח, גם הכי טוב וגם הכי זול. ההיגיון הבריא 
פשוטה  המסקנה  אלו  שבמקרים  יודע  הישראלי  האזרח  של 
וחדה: אם הוא זול, כנראה שהוא בעייתי. אם הוא אכן מוצלח, 
מסתבר שהוא יהיה הכי יקר. הרי אי אפשר להחזיק את המקל 

משני קצותיו וליהנות ממוצר שהוא גם מוצלח וגם זול. 
ובכל זאת, ישראלים רבים, ובעיקר כאלו שנמנים על הציבור 
מידי  מצטרפים  בבריאות,  ש’מבין’  לציבור  שנחשב  החרדי 
משום  ובעיקר  גם  ל’כללית’,  וגובר  הולך  שרק  בקצב  שנה 
זהב’  מושלם  ‘כללית  הקופה,  של  המשלימים  שהביטוחים 
עו’פלטינום’, נחשבים לאלו שמספקים את הכיסוי הרחב והמ

קצועי ביותר. 
מה יש בביטוחים המשלימים של ‘כללית’, ואם להדגיש: מהו 
הדבר שהופך את הביטוחים הללו למוצר מוצלח כל כך? כבר 
נוסף: אם הביטו ענגיע לכך. אך קודם לכן חשוב לדעת פרט 

חים הללו היו הזולים ביותר עד היום, הרי שמעתה, החל מה-1 
עליולי, עם מהלך ההוזלה הכללי שעובר על כל תחום הביטו
למש הפך  הזה  המוצר  החולים,  קופות  של  המשלימים  עחים 

תלם עוד יותר. ואם לדייק: המוצר המוצלח ביותר למשפחה 
החרדית  המשפחה  עבור  ביותר  הזול  מעכשיו  הוא  החרדית, 

בהשוואה למכבי ומאוחדת.

מושלם מכל הבחינות

מהו ה’משלים’ שמתברר שהוא מושלם כל כך? לשם כך יש 
צורך בהקדמה קצרה. נכון להיום, אזרחי ישראל כולם זכאים 
הבריאות  מוצרי  של  הבסיסי  הרובד  את  בריאות שכולל  לסל 
כמו ביקורי רופא, תרופות שגרתיות, אשפוזים וכו’, כשלכל זה 
אתם זכאים במסגרת ‘סל הבריאות’ מכח חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי. אך מעבר לכך יש את התחום הנוסף והמורחב, והוא 
כולל את השירותים שאנו צורכים אותם בשגרה אם כי אנו לא 

זכאים להם מכח הסל הבסיסי.
במה מדובר. ובכן, ניקח לדוגמא התייעצות עם רופא מומחה 
באופן פרטי או מה שאנו מכנים כ’חוות דעת שניה’, ניתוחים 
עפרטיים יקרים בארץ או בחו”ל, תרופות יקרות מחוץ לסל הב

ריאות, טיפולי התפתחות הילד, אביזרים אורתופדים וכדומה, 
נותנים לנו  כל המוצרים הללו הם מוצרים משלימים שאותם 
כפי  או  נוספים(,  בריאות  )שירותי  השב”ן  במסגרת  הקופות 
שאנו מכירים בעגה המקובלת ‘ביטוח משלים’. ובתחום הזה, 
עכך מתברר, הקומה שבה נמצאים לקוחות ‘כללית’ גבוהה בה

רבה מהקומות בהן נמצאים מבוטחי הקופות האחרות. 
הנושא  עם  נתחיל  התחומים.  בכל  ביטוי?  לידי  בא  זה  היכן 
עשמוכר למשפחות רבות שבהן אחד הילדים או יותר זקוק לטי
באב המדובר  אם  הילד,  במסגרת התפתחות  עפולים מקדמים 

חון דידקטי או תרפיה כלשהי. ההבדל בין השירות שמעניקה 
ע‘כללית’ ללקוחותיה מתחיל מהשלב הראשוני של טרום הטי

פול: בעוד ספקי שירותי בריאות אחרים דורשים מההורים או 
מהצוות החינוכי בגן או בבית הספר למלא שאלונים, לקבוע 
יותר לביקור אצלו,  תור לרופא, להמתין שלושה חודשים או 
ואז  הרלוונטי  בתחום  לאבחון  הפנייה  לקבל  מכן  לאחר  ורק 

להמתין שוב חודשים ארוכים לאבחון, ועוד תקופה ממושכת 
עוארוכה לא פחות עד לקבלת הטיפול, ב’כללית מושלם’ חו

סכים להורים ויותר מכך לילדים את הזמן היקר. איך? ובכן, 
כמובן,  לכך  זכאים  ונמצאו  שאובחנו  אלו  'כללית',  לקוחות 
לטיפול  הפנייה  הילדים  או  המשפחה  מרופא  לקבל  יכולים 
עם  העובדים  למכונים  לפנות  גם  יכולים  הם  כאשר  הדרוש, 
שחיה  טיפולית,  רכיבה  הבאים:  בתחומים  מושלם”  “כללית 
טיפול  ויצירה,  בהבעה  טיפול  טיפולי,  ספורט  טיפולית, 
תנועה  באמצעות  טיפול  במוזיקה,  טיפול  חזותית,  באומנות 
ומחול, טיפול באמצעות דרמה, פסיכודרמה, טיפול באמצעות 
בסכומים  בלבד  עצמית  השתתפות  והתשלום:  ביבליותרפיה. 

השווים לכל נפש.
את  לקבל  היכולים  הילדים  בגילאי  נעוץ  נוסף  חשוב  הבדל 
השירותים הנמצאים תחת המטריה של ‘התפתחות הילד’ וכן 
בעלויות. ב’כללית מושלם זהב’ וב’כללית פלטינום’ מקבלים 
הלקוחות סל של טיפולים פרא רפואיים או טיפולים רגשיים 
עד גיל 18, בעוד ביתר הקופות המימון ניתן לרוב רק בגילאים 

הצעירים יותר, 5 עד 15.
וכל הטוב הזה מגיע עם תג מחיר נמוך ביותר. המחירים של 
ע‘כללית’ נמוכים בצורה מוכחת בהשוואה למתחרים ללא פגי

ל-18  זכאים  ‘כללית’  לקוחות  למשל  כך  הסל.  במרכיבי  עה 
עטיפולים בשנה להתפתחות הילד, כאשר מבוטחי ‘כללית מו

שלם’ זכאים לתקרה של עד 45 טיפולים בשנה בהתאם לגיל 
‘פלטינום’  מבוטחי  די:  לא  בכך  וכאילו  הטיפול.  וסוג  הילד 
25 טיפולים בכל שנה בתחומי הטיפול הבאים:  זכאים לעוד 
וטיפולים  טיפולית  שחייה  טיפולי,  ספורט  טיפולית,  רכיבה 
עבהבעה ויצירה, בהמשך לסדרת הטיפולים שמעניק להם הבי

טיפולים   70 עד  לתקרה של  מגיעים  כך שהם  טוח המושלם, 
שנתיים בתחומים שונים. 

מהפכת הפחתת התעריפים בביטוחי הבריאות של קופות החולים

ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ

| י. יצהר |

איפה פה העוקץ? זו השאלה שכל מי שמבקש לערוך בדיקה 
אמיתית ולא תלויה בשוק הביטוחים המשלימים שואל את עצמו, 
את התשובה שחייבת  ימצא  גם   - יחפש  בטוח שאם  כשהוא 
להסתתר מתחת. הרי לא יתכן מצב שבו המוצר יהיה גם טוב, 
גם מוצלח, גם הכי טוב וגם הכי זול. ההיגיון הבריא של האזרח 
הישראלי יודע, שבמקרים אלה המסקנה פשוטה וחדה: אם הוא 
זול, כנראה שהוא בעייתי. אם הוא אכן מוצלח, מסתבר שהוא 
יהיה הכי יקר. הרי אי אפשר להחזיק את המקל משני קצותיו 

וליהנות ממוצר שהוא גם מוצלח וגם זול. 
ובכל זאת, ישראלים רבים, ובעיקר כאלה שנמנים על הציבור 
החרדי שנחשב לציבור ש'מבין' בבריאות, מצטרפים מדי שנה 
בקצב שרק הולך וגובר ל'כללית', גם ובעיקר משום שהביטוחים 
המשלימים של הקופה, 'כללית מושלם זהב' ו'פלטינום', נחשבים 

לאלה שמספקים את הכיסוי הרחב והמקצועי ביותר. 
מה יש בביטוחים המשלימים של 'כללית', ואם להדגיש: מהו 
הדבר שהופך את הביטוחים הללו למוצר מוצלח כל כך? כבר 
נגיע לכך. אך קודם לכן חשוב לדעת פרט נוסף: אם הביטוחים 
מה-1  החל  שמעתה,  הרי  היום,  עד  ביותר  הזולים  היו  הללו 
ביולי, עם מהלך ההוזלה הכללי שעובר על כל תחום הביטוחים 
המשלימים של קופות החולים, המוצר הזה הפך למשתלם עוד 
יותר. ואם לדייק: המוצר המוצלח ביותר למשפחה החרדית, הוא 
מעכשיו הזול ביותר עבור המשפחה החרדית, בהשוואה למכבי 

ולמאוחדת.

מושלם מכל הבחינות
מהו ה'משלים' שמתברר שהוא מושלם כל כך? לשם כך יש 
צורך בהקדמה קצרה. נכון להיום, אזרחי ישראל כולם זכאים 
לסל בריאות שכולל את הרובד הבסיסי של מוצרי הבריאות, כמו 
ביקורי רופא, תרופות שיגרתיות, אשפוזים וכו', כשלכל זה אתם 
זכאים במסגרת 'סל הבריאות' מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 
אך מעבר לכך יש את התחום הנוסף והמורחב, והוא כולל את 
השירותים שאנו צורכים אותם בשיגרה אם כי אנו לא זכאים להם 

מכח הסל הבסיסי.
רופא  עם  התייעצות  לדוגמא  ניקח  ובכן,  מדובר.  במה 
מומחה באופן פרטי או מה שאנו מכנים כ'חוות דעת שניה', 
ניתוחים פרטיים יקרים בארץ או בחו"ל, תרופות יקרות מחוץ 
לסל הבריאות, טיפולי התפתחות הילד, אביזרים אורתופדיים 
וכדומה, כל המוצרים הללו הם מוצרים משלימים שאותם נותנים 
לנו הקופות במסגרת השב"ן )שירותי בריאות נוספים(, או כפי 
שאנו מכירים בעגה המקובלת 'ביטוח משלים'. ובתחום הזה, כך 

מתברר, הקומה שבה נמצאים לקוחות 'כללית' גבוהה בהרבה 
מהקומות בהן נמצאים מבוטחי הקופות האחרות. 

היכן זה בא לידי ביטוי? בכל התחומים. נתחיל עם הנושא 
זקוק  יותר  או  הילדים  אחד  שבהן  רבות  למשפחות  שמוכר 
לטיפולים מקדמים במסגרת התפתחות הילד, אם המדובר באבחון 
דידקטי או תרפיה כלשהי. ההבדל בין השירות שמעניקה 'כללית' 
ללקוחותיה מתחיל מהשלב הראשוני של טרום הטיפול: בעוד 
מהצוות  או  מההורים  דורשים  אחרים  בריאות  שירותי  ספקי 
החינוכי בגן או בבית הספר למלא שאלונים, לקבוע תור לרופא, 
לאחר  ורק  אצלו,  לביקור  יותר  או  חודשים  שלושה  להמתין 
מכן לקבל הפניה לאבחון בתחום הרלוונטי ואז להמתין שוב 
לא  וארוכה  ועוד תקופה ממושכת  חודשים ארוכים לאבחון, 
פחות עד לקבלת הטיפול, ב'כללית מושלם' חוסכים להורים, 
ויותר מכך לילדים, את הזמן היקר. איך? ובכן, לקוחות 'כללית', 
אלה שאובחנו ונמצאו זכאים לכך כמובן, יכולים לקבל מרופא 
המשפחה או הילדים הפניה לטיפול הדרוש, כאשר הם יכולים גם 
לפנות למכונים העובדים עם "כללית מושלם" בתחומים הבאים: 
רכיבה טיפולית, שחיה טיפולית, פעילות גופנית טיפולית, טיפול 
בהבעה וביצירה, טיפול באומנות חזותית, טיפול במוזיקה, טיפול 
באמצעות תנועה ומחול, טיפול באמצעות דרמה, פסיכודרמה, 
טיפול באמצעות ביבליותרפיה. והתשלום: השתתפות עצמית 

בלבד, בסכומים השווים לכל נפש.
הבדל חשוב נוסף נעוץ בגילאי הילדים היכולים לקבל את 
השירותים הנמצאים תחת המטריה של 'התפתחות הילד' וכן 
בעלויות. ב'כללית מושלם זהב' וב'כללית פלטינום' מקבלים 
הלקוחות סל של טיפולים פרא רפואיים או טיפולים רגשיים 
עד גיל 18, בעוד ביתר הקופות המימון ניתן לרוב רק בגילאים 

הצעירים יותר, 5 עד 15.
וכל הטוב הזה מגיע עם תג מחיר נמוך ביותר. המחירים של 
'כללית' נמוכים בצורה מוכחת בהשוואה למתחרים ללא פגיעה 
במרכיבי הסל. כך למשל לקוחות כללית זכאים ל-18 טיפולים 
בשנה להתפתחות הילד, כאשר מבוטחי 'כללית מושלם' זכאים 
וסוג  הילד  לגיל  בהתאם  בשנה  טיפולים   45 עד  של  לתקרה 
הטיפול. וכאילו בכך לא די: מבוטחי 'פלטינום' זכאים לעוד 25 
טיפולים בכל שנה בתחומי הטיפול הבאים: רכיבה טיפולית, 
בהבעה  וטיפולים  טיפולית  שחיה  טיפולית,  גופנית  פעילות 
הביטוח  להם  שמעניק  הטיפולים  לסדרת  בהמשך  וביצירה, 
המושלם, כך שהם מגיעים לתקרה של עד 70 טיפולים שנתיים 

בתחומים שונים. 

הבדל קטן של ספרה אחת
גם מחירי ההשתתפות של מבוטחי הביטוחים המשלימים של 

'כללית' נמוכים ממש: כך למשל, בתחומי ריפוי בדיבור ודיבור 
בעיסוק, לקוחות 'כללית' ישלמו 31& דמי השתתפות בטיפול 
במכון שבהסדר עם הקופה, או החזר של עד 110& לטיפול 
במכון פרטי, על פי בחירת הלקוח. גם בטיפולי תרפיה רגשית 
שאינם בדיבור ובעיסוק, כמו רכיבה טיפולית לדוגמה, עדיין 
'כללית' ישלמו רק 45&  מבוטחי הביטוחים המשלימים של 
לטיפול, בהשוואה ל-70 ₪ שגובים עבור טיפול זהה ב'מכבי'. 
שלא לדבר על התורים הארוכים שיש בקופות המתחרות בשל 

היצע ספקים קטן יותר. 
ותתפלאו, הציבור מודע ליתרון הזה, והוא יודע לממש את 
זכאותו לקבל את המוצר המוצלח ביותר. הרב אברהם קונסקי, 
יכול  "אני  לנו:  אומר  ב'כללית',  חרדי  מגזר  מחלקת  מנהל 
לומר חד משמעית: אני מכיר מבוטחים רבים שלא האמינו, 
הם ביצעו סקרים לבד, יצאו לשטח ובדקו מה נותנת כל קופה 
בתחום התפתחות הילד, וחזרו אלינו עם מסקנה אחת, שמעוגנת 
במספרים ברורים: ב'כללית' המחירים הזולים ביותר, כשהפערים 
המחיר  לבין  ה'כללית'  מבוטח  משלם  שאותם  המחירים  בין 
שישלם מבוטח בכל קופה אחרת עומדים על מאות )!( ₪ לשנה. 
וכשזו המציאות, אין פלא שמספר המבוטחים רק נמצא בעליה 

מתמדת".

לקוחות מועדפים
הנתונים  את  היטב  שמכיר  מי  קונסקי,  הרב  של  ולדבריו 
הוא הציבור בעצמו. "כללית כיום אינה זקוקה לנופף בנתונים 
בעיתונות או בכל אמצעי אחר. אלו שמגיעים אלינו הם אנשים 
שעשו שיעורי בית, הם בדקו ומצאו שזהו המוצר המוצלח ביותר 
במחיר המוזל ביותר. הדבר בא לידי ביטוי בתחום התפתחות 

הילד כפי שאמרתי.
לא ידענו, אבל מתברר שזו רק הטבה אחת. הגב' קיבלביץ, 
מנהלת תחום מוצר ושירות במגזר החרדי ב'כללית', חושפת, 
כבדרך אגב, את מה שב'כללית' רואים כמובן מאליו. "ב'כללית' 
זכאי כל מבוטח לימי החלמה אחרי ניתוח. באם עבר ניתוח והיה 
מאושפז 5 לילות - הוא זכאי ל-6 ימי החלמה, בהחזר של 75% 

מההוצאה עד לתקרה של 550& ליום".
נחזור אל הרב קונסקי, שהאמת היא כי אנו מתקשים לעמוד 
בשטף הדיבור שלו. הוא מצביע על עוד ועוד יתרונות )"ושוב. 
אלו לא דברים שאני מנופף בהם. אני שומע עליהם מלקוחות 
הם  כי  ל'כללית',  הגיעו  הם  בגינה  הסיבה  שזו  שמסבירים 
בדקו ומצאו. אצלנו אנו רואים את כל הדברים הללו כמובנים 
מאליהם"(. אך ישנו שירות אחד שמצליח בכל זאת לתפוס את 

תשומת הלב:
בישראל,  מורה  שהיא  'כללית'  של  מבוטחת  עושה  "מה 
ונדרשת להיות בבית הספר בשעה שמונה, בעוד שהיא אמורה 

לעבור בדיקות דם במעבדה?" הוא שואל.
מה הכוונה, יוצאים מהבית בשבע, או מבקשים להשתחרר...

"ובכן, מבוטחת של 'כללית' אינה מכירה את האילוצים הללו. 
היא מגיעה לבית הספר, נכנסת לכיתה בשעה היעודה, ומזמינה 
- יום קודם לכן - שירות של 'בדיקות מעבדה עד הבית'. בשעה 
המסוכמת תגיע אליה אחות, שבמחיר של 35 ₪ תיקח ממנה את 
דגימות הדם ותאפשר לה לחזור לכיתה אחרי 2 דקות, בלי איחור, 

בלי לרוץ לקופה, בלי כלום".
לקוחות מועדפים, כבר אמרנו?

נותנים בשיניים
והרשימה עוד ארוכה, כשאנו בעצם בתחילתה. צריכים לראות 
רופא בלילה? בעוד מבוטח של קופה אחרת שובר את הראש 
בין ביקור בטר"ם לבין יציאה לחדר המיון הקרוב, הלקוחות של 
'כללית' רואים כמובן מאליו את השירות המאפשר להם להתייעץ 
עם רופא מומחה לרפואת ילדים מהשעה ארבע אחר הצהריים עד 
שש בבוקר. אגב, ישנה גם אפשרות להתייעץ חינם עם רופאים 
מקצועיים נוספים בשעות הערב והלילה, ועם אחיות מוסמכות 

במשך כל שעות היממה. 
בתכלית.  שונה  המצב  כאן  גם  ביום?  לייעוץ  זקוקים  ואם 
'כללית' מעניקה לרוכשי הביטוחים המשלימים שלה אפשרות 
לקבל חוות דעת שניה )או יותר( באמצעות פניה לאחד מ-2,000 
בעלות  בארץ,  הבריאות  במערכת  ביותר  מהבכירים  רופאים, 
סמלית של 150& בלבד )מלבד שר"פ הדסה בו העלות ליעוץ 
עומדת על 250&(. כל לקוח זכאי לייעוץ הזה עד שלוש פעמים 
זאת 4 פעמים  זכאים לעשות  גיל 60  ומבוטחים מעל  בשנה, 
בשנה. בקופות אחרות התעריף גבוה הרבה יותר. כך שהסכום 
שנותר למבוטח לשלם הוא גבוה פי כמה ויותר בהשוואה למה 

ש'כללית' נותנת.
ואם חלילה ימליץ הרופא על ניתוח? גם כאן ישנו חידוש 
מדהים. בקופות אחרות יידרשו לשלם על ניתוח שיבוצע בידי 
מנתח פרטי, במקרים מסוימים, סכום של 3,500& ויותר, אך 
ב'כללית פלטינום' משלמים את אותו הסכום, בערך, עם שינוי 
קטן: תקרת התשלום היא 2,000& למרבית הניתוחים, גם אם 
מדובר בניתוח מעקפים מורכב שעלותו בשוק הפרטי היא עשרות 

אלפי ₪.
השתתפויות העצמיות של הלקוחות במסגרת הפלטינום על 
פרטיים  ניתוחים  וישנם  מאוד,  נמוכות  הם  הניתוחים  מרבית 
שניתנים ללא השתתפות עצמית ללקוחות 'מושלם', דוגמת מרבית 

ניתוחי הקטרקט ועוד.
ועדיין זה לא הכל: במרפאות 'כללית סמייל' של 'כללית' 
מבוטחי תוכנית "כללית פלטינום" יכולים לקבל טיפולים עד 
60% הנחה בטיפולי אורתודנטיה כאשר מדובר בילדים עד גיל 

18, ועד הנחה של 50% מעלות הטיפול אם מדובר בבוגרים. 
שזקוקים  ילדים  כמה  ישנם  רגילה  חרדית  ובמשפחה  מאחר 
לטיפולי אורתודנטיה שעלותם עומדת על כ-12,000 ₪ לילד, 
תוכלו לעשות את החשבון לבד ולהבין מה המשמעות של 60% 

הנחה מהמחיר הזה. 
שקופת  קיבלביץ  הגב'  מזכירה  הללו,  היתרונות  כל  ולצד 
חולים, אחרי הכל, אינה רק מועדון הטבות, כשהמטרה העיקרית 
צורך.  ישנו  וכאשר  אם  ומשפחתו  החולה  עבור  להיות  היא 
"לא נעים לדבר על כך, אך צריך לחשוב גם על מצבים קשים 
ולוודא מי הקופה שנותנת את הכיסוי המושלם ביותר בזמן כזה. 
ושלא נדע ולא נזדקק, במצבים קשים כמו במקרה של חולים 
אונקולוגיים למשל, 'כללית פלטינום' מספקת סל תומך ומקיף 
מלבד הטיפולים וכל הנדרש, כשמדובר בדברים 'קטנים' כמו 
שמירה על חולה, החזרים על נסיעות לטיפולים, אביזרים מיוחדים 
בבית ועוד החזרים שיכולים להגיע לסכום של 100,000 ₪ כאשר 
מדובר בניתוחים או טיפולים בארץ או בחו"ל. תשאלו משפחות 
שמתמודדות עם מחלה קשה, ותגלו שבמקרים אלה, מי שמבוטח 
ב'כללית פלטינום' מרגיש שהוא נמצא בידיים הטובות ביותר".

זול, ועכשיו זול יותר
כמה עולה לנו כל הטוב הזה? אז זהו. שהביטוח שנחשב לזול 
ביותר עד היום, הופך כעת לזול עוד יותר. ב'כללית' עדכנו כי 
מה-1 יולי היתה הוזלה נוספת בדמי התשלום החודשיים בתוכניות 
'כללית מושלם זהב' ו'כללית פלטינום'. ההוזלה בתעריף החודשי 
חלה על כל קבוצות הגיל, בשתי התוכניות, כשסכום ההוזלה 

הגבוה ביותר הינו בגילאי 60 ומעלה.
'כללית' במחירי הביטוח המשלים, כך  היתרון הגדול של 
מתברר, מתחיל כבר מגיל הילדות, והוא משמעותי בעיקר עבור 
משפחות ברוכות ילדים. ב'כללית' משלמים על שלושה ילדים 
בלבד בביטוח משפחתי ומהילד הרביעי הביטוח חינם, וגם אצל 
שלושת הילדים הראשונים המחיר זול משמעותית בהשוואה 

למתחרים.

מווושלם, גם במחיר
בכל מקרה, להפחתה בתעריף החודשי ב'כללית מושלם זהב' 
ו'כללית פלטינום' משמעות גדולה בעיקר כאשר מדובר בתקציב 
של משפחה שכן היא מבטיחה חסכון של מעל 500& לשנה, בכל 

הרכב משפחתי, אל מול מכבי ומאוחדת.
נסכם אם כן במלה אחת שאומרת הכל: מוווושלם. רק תסכימו 

עמנו שמדובר במושלם מכל הבחינות, מכל צד שלא תרצו... 

מהפכת הפחתת התעריפים בביטוחי 
הבריאות של קופות החולים

"הביטוחים המשלימים 
של כללית, 'כללית 

מושלם זהב' ו'פלטינום', 
נחשבים לאלו שמספקים 

את הכיסוי המוצלח 
והרחב ביותר" • מושלם 

מכל הבחינות: מחירי 
הביטוחים המשלימים 
'כללית מושלם זהב' 

ו'פלטינום' הופחתו , וכעת 
הביטוח המשלים, שנחשב 

לטוב ולמוביל בישראל, 
הופך גם לביטוח הזול 

ביותר. לא מאמינים? תנו 
למספרים לדבר

ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

177231237647719הורים )25( + 2 ילדים

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

1962962721198903הורים )30( + 4 ילדים

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

251296302545612הורים )40( + 7 ילדים
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* כל המידע כפוף לתכניות כללית מושלם זהב ופלטינום ולתקופות האכשרה.

הבדל קטן של ספרה אחת

גם מחירי ההשתתפות של מבוטחי הביטוחים המשלימים של 
ע‘כללית’ נמוכים ממש: כך למשל בתחומי ריפוי בדיבור ורי

השתתפות  דמי   ₪  31 ישלמו  ‘כללית’  לקוחות  בעיסוק,  פוי 
בטיפול במכון שבהסדר עם הקופה, או החזר של עד 110 ₪ 
לטיפול במכון פרטי, על פי בחירת הלקוח. גם בטיפולי תרפיה 
רגשית שאינם בדיבור ובעיסוק, כמו רכיבה טיפולית לדוגמה, 
עדיין מבוטחי הביטוחים המשלימים של ‘כללית’ ישלמו רק 
45 ₪ לטיפול, בהשוואה ל-70 ₪ שגובים עבור טיפול זהה 
עב’מכבי’. שלא לדבר על התורים הארוכים שיש בקופות המת

חרות בשל היצע ספקים קטן יותר. 
את  לממש  יודע  והוא  הזה,  ליתרון  מודע  הציבור  ותתפלאו, 
עזכאותו לקבל את המוצר המוצלח ביותר. הרב אברהם קונס

קי, מנהל מחלקת מגזר חרדי ב’כללית’, אומר לנו ש”אני יכול 
לומר חד משמעית: אני מכיר מבוטחים רבים שלא האמינו, הם 
עביצעו סקרים לבד, יצאו לשטח ובדקו מה נותנת כל קופה בת

חום התפתחות הילד, וחזרו אלינו עם מסקנה אחת, שמעוגנת 
עבמספרים ברורים: ב’כללית’ המחירים הזולים ביותר, כשה

לבין  ‘הכללית’  מבוטח  משלם  שאותם  המחירים  בין  פערים 
המחיר שישלם מבטוח בכל קופה אחרת עומדים על מאות )!( 
רק  פלא שמספר המבוטחים  אין  וכשזו המציאות,  לשנה.   ₪

נמצא בעליה מתמדת”.

לקוחות מועדפים

ולדבריו של הרב קונסקי, מי שמכיר היטב את הנתונים הוא 
עהציבור בעצמו. “כללית כיום אינה זקוקה לנופף בנתונים בעי

אנשים  הם  אלינו  שמגיעים  אלו  אחר.  אמצעי  בכל  או  תונות 
המוצלח  המוצר  שזהו  ומצאו  בדקו  הם  בית,  שיעורי  שעשו 
עביותר במחיר המוזל ביותר. הדבר בא לידי ביטוי בתחום הת

פתחות הילד כפי שאמרתי, אך לא רק: האם ידעתם, למשל, 
שזקו פלטינום’  ‘מושלם  ביטוח  עם  ‘כללית’  של  עשלקוחה 

יכולה להגיע לבית החולים ‘שערי צדק’,  קה לניתוח קיסרי, 
של  בעלות  ביותר,  המומחה  הרופא  אצל  הניתוח  את  לבצע 
550-850 ₪ בלבד )תלוי בניתוח ראשון/שני ומעלה(, שהוא 
סכום ההשתתפות העצמית של המבוטח, כאשר עלות הניתוח 

בצורה פרטית יכולה להגיע ל-15,000 ₪?”
ידענו, אבל מתברר שזו רק הטבה אחת. הגב’ הדסה קי עלא 

בלביץ, מנהלת תחום מוצר ושירות במגזר החרדי ב’כללית’, 
חושפת, כבדרך אגב, את מה שב’כללית’ רואים כמובן מאליו. 
“ב’כללית’ זכאי כל מבוטח לימי החלמה אחרי ניתוח. באם 
עבר ניתוח והיה מאושפז 5 לילות - הוא זכאי ל-6 ימי החלמה, 

בהחזר של 75% מההוצאה עד לתקרה של 550 ₪ ליום”.
היא  הזו,  הזכות  את  לנצל  שיכולה  “מי  לפואנטה.  חכו  אבל 
יולדת שעברה קיסרי. היא זכאית להבראה של 6 לילות נוספים 
בהחזר של 75% מהוצאה עד 550 ₪ ליום מלבד ההחזר הרגיל 
עשמגיע לה כהבראה לאחר לידה, כך שהיא יכולה לקבל הש

תתפות ב- 12 לילות של ימי החלמה בהתאם למספר הלידות 

בשילוב הזכאות שלה בזהב ובפלטינום”. 
נחזור אל הרב קונסקי, שהאמת היא כי אנו מתקשים לעמוד 
בשטף הדיבור שלו. הוא מצביע על עוד ועוד יתרונות )“ושוב. 
אלו לא דברים שאני מנופף בהם. אני שומע עליהם מלקוחות 
הם  כי  ל’כללית’,  הגיעו  הם  בגינה  הסיבה  שזו  שמסבירים 
כמובנים  הללו  הדברים  בכל  רואים  אנו  אצלנו  ומצאו.  בדקו 
לתפוס  זאת  בכל  שמצליח  אחד  שירות  ישנו  אך  מאליהם”(. 

את תשומת הלב:
ונד ‘כללית’ שהיא מורה בישראל  ע“מה עושה מבוטחת של 

אמורה  שהיא  בעוד  שמונה,  בשעה  הספר  בבית  להיות  רשת 
לעבור בדיקות דם במעבדה?” הוא שואל.

מה הכוונה, יוצאים מהבית בשבע, או מבקשים להשתחרר...
האילוצים  את  מכירה  אינה  ‘כללית’  של  מבוטחת  “ובכן, 
הללו. היא מגיעה לבית הספר, נכנסת לכיתה בשעה היעודה, 
עד  מעבדה  ‘בדיקות  של  שירות   - לכן  קודם  יום   - ומזמינה 
 35 הבית’. בשעה המסוכמת תגיע אליה אחות, שבמחיר של 
לכיתה  לחזור  לה  ותאפשר  הדם  דגימות  את  ממנה  תיקח   ₪

אחרי 2 דקות, בלי איחור, בלי לרוץ לקופה, בלי כלום”.
לקוחות מועדפים, כבר אמרנו?

נותנים בשיניים

והרשימה עוד ארוכה, כשאנו בעצם בתחילתה. צריכים לראות 
רופא בלילה? בעוד מבוטח של קופה אחרת שובר את הראש 
בין ביקור בטר”ם לבין יציאה לחדר המיון הקרוב, הלקוחות 
של ‘כללית’ רואים כמובן מאליו את השירות המאפשר להם 
להתייעץ עם רופא מומחה לרפואת ילדים מהשעה ארבע אחר 
להתייעץ  אפשרות  גם  ישנה  אגב,  בבוקר.  שש  עד  הצהריים 
חינם עם רופאים מקצועיים נוספים בשעות הערב והלילה, ועם 

אחיות מוסמכות במשך כל שעות היממה. 
בתכלית.  שונה  המצב  כאן  גם  ביום?  לייעוץ  זקוקים  ואם 
אפש שלה  המשלימים  הביטוחים  לרוכשי  מעניקה  ע‘כללית’ 

רות לקבל חוות דעת שנייה )או יותר( באמצעות פנייה לאחד 
מ-2,000 רופאים, מהבכירים ביותר במערכת הבריאות בארץ, 
150 ₪ בלבד )מלבד שר”פ הדסה בו העע  בעלות סמלית של

לות ליעוץ עומדת על 250 ₪(. כל לקוח זכאי לייעוץ הזה עד 
לעשות  זכאים   60 גיל  מעל  ומבוטחים  בשנה,  פעמים  שלוש 
הרבה  גבוה  התעריף  אחרות  בקופות  בשנה.  פעמים   4 זאת 
יותר. כך שהסכום שנותר למבוטח לשלם הוא גבוה פי כמה 

ויותר בהשוואה למה ש’כללית’ נותנת.
חידוש  ישנו  כאן  גם  ניתוח?  על  הרופא  ימליץ  חלילה  ואם 
מדהים. בקופות אחרות ידרשו לשלם על ניתוח שיבוצע בידי 
מנתח פרטי, במקרים מסוימים, סכום של 3,500 ש”ח ויותר, 
אך ב’כללית פלטינום’ משלמים את אותו הסכום, בערך, עם 
שינוי קטן: תיקרת התשלום היא 2,000 ₪ למרבית הניתוחים, 
גם אם מדובר בניתוח מעקפים מורכב שעלותו בשוק הפרטי 

היא עשרות אלפי ₪.
על  הפלטינום  במסגרת  הלקוחות  של  העצמיות  השתתפויות 
פרטיים  ניתוחים  וישנם  מאוד,  נמוכות  הם  הניתוחים  מרבית 
דוגמת  ‘מושלם’,  ללקוחות  עצמית  השתתפות  ללא  שניתנים 

מרבית ניתוחי הקטרקט ועוד.

‘כללית’  של  סמייל’  ‘כללית  במרפאות  הכל:  לא  זה  ועדיין 
מבוטחי תוכנית “כללית פלטינום” יכולים לקבל טיפולים עד 
60% הנחה בטיפולי אורתודנטיה כאשר מדובר בילדים עד גיל 
18, ועד הנחה של 50% מעלות הטיפול אם מדובר בבוגרים. 
שזקוקים  ילדים  כמה  ישנם  רגילה  חרדית  ובמשפחה  מאחר 
לטיפולי אורתודנטיה שעלותם עומדת על כ-12,000 ₪ לילד, 
של  המשמעות  מה  ולהבין  לבד  החשבון  את  לעשות  תוכלו 

60% הנחה מהמחיר הזה. 
עולצד כל היתרונות הללו, מזכירה הגב’ קיבלביץ שקופת חו

לים, אחרי הכל, אינה רק מועדון הטבות, כשהמטרה העיקרית 
צורך.  ישנו  וכאשר  אם  ומשפחתו  החולה  עבור  להיות  היא 
“לא נעים לדבר על כך, אך צריך לחשוב גם על מצבים קשים 
בזמן  ביותר  המושלם  הכיסוי  את  שנותנת  הקופה  מי  ולוודא 
כמו במקרה של  נזדקק, במצבים קשים  ולא  נדע  ושלא  כזה. 
סל  מספקת  פלטינום’  ‘כללית  למשל,  אונקולוגיים  חולים 
תומך ומקיף מלבד הטיפולים וכל הנדרש, כשמדובר בדברים 
‘קטנים’ כמו שמירה על חולה, החזרים על נסיעות לטיפולים, 
אביזרים מיוחדים בבית ועוד החזרים שיכולים להגיע לסכום 
של 100,000 ₪ כאשר מדובר בניתוחים או טיפולים בארץ או 
בחו”ל. תשאלו משפחות שמתמודדות עם מחלה קשה, ותגלו 
שבמקרים אלו, מי שמבוטח ב’כללית פלטינום’ מרגיש שהוא 

נמצא בידיים הטובות ביותר”.

זול, ועכשיו זול יותר

כמה עולה לנו כל הטוב הזה? אז זהו. שהביטוח שנחשב לזול 
יותר. ב’כללית’ עדכנו  ביותר עד היום, הופך כעת לזול עוד 
כי מה-1 ליולי הייתה הוזלה נוספת בדמי התשלום החודשיים 
ההוזלה  פלטינום’.  ו’כללית  זהב’  מושלם  ‘כללית  בתוכניות 
בתעריף החודשי חלה על כל קבוצות הגיל, בשתי התוכניות, 

כשסכום ההוזלה הגבוה ביותר הינו בגילאי 60 ומעלה.
עהיתרון הגדול של ‘כללית’ במחירי הביטוח המשלים, כך מת

ברר, מתחיל כבר מגיל הילדות, והוא משמעותי בעיקר עבור 
יל ילדים. ב’כללית’ משלמים על שלושה  עמשפחות ברוכות 

חינם,  הביטוח  הרביעי  ומהילד  משפחתי  בביטוח  בלבד  דים 
משמעותית  זול  המחיר  הראשונים  הילדים  שלושת  אצל  וגם 

בהשוואה למתחרים.

מווושלם, גם במחיר

בכל מקרה, להפחתה בתעריף החודשי ב’כללית מושלם זהב’ 
עו’כללית פלטינום’ משמעות גדולה בעיקר כאשר מדובר בת

קציב של משפחה שכן היא מבטיחה חיסכון של מעל 500 ₪ 
לשנה, בכל הרכב משפחתי, למול מכבי ומאוחדת.

נסכם אם כן במילה אחת שאומרת הכל: מוווושלם. רק תסכימו 
עמנו שמדובר במושלם מכל הבחינות, מכל צד שלא תרצו... 
עכל המידע כפוף לתכניות כללית מושלם זהב ופלטינום ולת

קופות האכשרה

הביטוחים המשלימים של כללית, ‘כללית מושלם זהב’ ו’פלטינום’, 
נחשבים לאלו שמספקים את הכיסוי המוצלח והרחב ביותר⋅

 מושלם מכל הבחינות: מחירי הביטוחים המשלימים ‘כללית מושלם 
זהב’ ו’פלטינום’ הופחתו, וכעת הביטוח המשלים שנחשב לטוב 

ולמוביל בישראל הופך גם לביטוח הזול ביותר. לא מאמינים? תנו 
למספרים לדבר
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י. יצהר

בדי לערוך  שמבקש  מי  שכל  השאלה  זו  העוקץ?  פה  עאיפה 
שואל  המשלימים  הביטוחים  בשוק  תלויה  ולא  אמיתית  קה 
את עצמו, כשהוא בטוח שאם יחפש - גם ימצא את התשובה 
שחייבת להסתתר מתחת. הרי לא יתכן מצב שבו המוצר יהיה 
גם טוב, גם מוצלח, גם הכי טוב וגם הכי זול. ההיגיון הבריא 
פשוטה  המסקנה  אלו  שבמקרים  יודע  הישראלי  האזרח  של 
וחדה: אם הוא זול, כנראה שהוא בעייתי. אם הוא אכן מוצלח, 
מסתבר שהוא יהיה הכי יקר. הרי אי אפשר להחזיק את המקל 

משני קצותיו וליהנות ממוצר שהוא גם מוצלח וגם זול. 
ובכל זאת, ישראלים רבים, ובעיקר כאלו שנמנים על הציבור 
מידי  מצטרפים  בבריאות,  ש’מבין’  לציבור  שנחשב  החרדי 
משום  ובעיקר  גם  ל’כללית’,  וגובר  הולך  שרק  בקצב  שנה 
זהב’  מושלם  ‘כללית  הקופה,  של  המשלימים  שהביטוחים 
עו’פלטינום’, נחשבים לאלו שמספקים את הכיסוי הרחב והמ

קצועי ביותר. 
מה יש בביטוחים המשלימים של ‘כללית’, ואם להדגיש: מהו 
הדבר שהופך את הביטוחים הללו למוצר מוצלח כל כך? כבר 
נוסף: אם הביטו ענגיע לכך. אך קודם לכן חשוב לדעת פרט 

חים הללו היו הזולים ביותר עד היום, הרי שמעתה, החל מה-1 
עליולי, עם מהלך ההוזלה הכללי שעובר על כל תחום הביטו
למש הפך  הזה  המוצר  החולים,  קופות  של  המשלימים  עחים 

תלם עוד יותר. ואם לדייק: המוצר המוצלח ביותר למשפחה 
החרדית  המשפחה  עבור  ביותר  הזול  מעכשיו  הוא  החרדית, 

בהשוואה למכבי ומאוחדת.

מושלם מכל הבחינות

מהו ה’משלים’ שמתברר שהוא מושלם כל כך? לשם כך יש 
צורך בהקדמה קצרה. נכון להיום, אזרחי ישראל כולם זכאים 
הבריאות  מוצרי  של  הבסיסי  הרובד  את  בריאות שכולל  לסל 
כמו ביקורי רופא, תרופות שגרתיות, אשפוזים וכו’, כשלכל זה 
אתם זכאים במסגרת ‘סל הבריאות’ מכח חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי. אך מעבר לכך יש את התחום הנוסף והמורחב, והוא 
כולל את השירותים שאנו צורכים אותם בשגרה אם כי אנו לא 

זכאים להם מכח הסל הבסיסי.
במה מדובר. ובכן, ניקח לדוגמא התייעצות עם רופא מומחה 
באופן פרטי או מה שאנו מכנים כ’חוות דעת שניה’, ניתוחים 
עפרטיים יקרים בארץ או בחו”ל, תרופות יקרות מחוץ לסל הב

ריאות, טיפולי התפתחות הילד, אביזרים אורתופדים וכדומה, 
נותנים לנו  כל המוצרים הללו הם מוצרים משלימים שאותם 
כפי  או  נוספים(,  בריאות  )שירותי  השב”ן  במסגרת  הקופות 
שאנו מכירים בעגה המקובלת ‘ביטוח משלים’. ובתחום הזה, 
עכך מתברר, הקומה שבה נמצאים לקוחות ‘כללית’ גבוהה בה

רבה מהקומות בהן נמצאים מבוטחי הקופות האחרות. 
הנושא  עם  נתחיל  התחומים.  בכל  ביטוי?  לידי  בא  זה  היכן 
עשמוכר למשפחות רבות שבהן אחד הילדים או יותר זקוק לטי
באב המדובר  אם  הילד,  במסגרת התפתחות  עפולים מקדמים 

חון דידקטי או תרפיה כלשהי. ההבדל בין השירות שמעניקה 
ע‘כללית’ ללקוחותיה מתחיל מהשלב הראשוני של טרום הטי

פול: בעוד ספקי שירותי בריאות אחרים דורשים מההורים או 
מהצוות החינוכי בגן או בבית הספר למלא שאלונים, לקבוע 
יותר לביקור אצלו,  תור לרופא, להמתין שלושה חודשים או 
ואז  הרלוונטי  בתחום  לאבחון  הפנייה  לקבל  מכן  לאחר  ורק 

להמתין שוב חודשים ארוכים לאבחון, ועוד תקופה ממושכת 
עוארוכה לא פחות עד לקבלת הטיפול, ב’כללית מושלם’ חו

סכים להורים ויותר מכך לילדים את הזמן היקר. איך? ובכן, 
כמובן,  לכך  זכאים  ונמצאו  שאובחנו  אלו  'כללית',  לקוחות 
לטיפול  הפנייה  הילדים  או  המשפחה  מרופא  לקבל  יכולים 
עם  העובדים  למכונים  לפנות  גם  יכולים  הם  כאשר  הדרוש, 
שחיה  טיפולית,  רכיבה  הבאים:  בתחומים  מושלם”  “כללית 
טיפול  ויצירה,  בהבעה  טיפול  טיפולי,  ספורט  טיפולית, 
תנועה  באמצעות  טיפול  במוזיקה,  טיפול  חזותית,  באומנות 
ומחול, טיפול באמצעות דרמה, פסיכודרמה, טיפול באמצעות 
בסכומים  בלבד  עצמית  השתתפות  והתשלום:  ביבליותרפיה. 

השווים לכל נפש.
את  לקבל  היכולים  הילדים  בגילאי  נעוץ  נוסף  חשוב  הבדל 
השירותים הנמצאים תחת המטריה של ‘התפתחות הילד’ וכן 
בעלויות. ב’כללית מושלם זהב’ וב’כללית פלטינום’ מקבלים 
הלקוחות סל של טיפולים פרא רפואיים או טיפולים רגשיים 
עד גיל 18, בעוד ביתר הקופות המימון ניתן לרוב רק בגילאים 

הצעירים יותר, 5 עד 15.
וכל הטוב הזה מגיע עם תג מחיר נמוך ביותר. המחירים של 
ע‘כללית’ נמוכים בצורה מוכחת בהשוואה למתחרים ללא פגי

ל-18  זכאים  ‘כללית’  לקוחות  למשל  כך  הסל.  במרכיבי  עה 
עטיפולים בשנה להתפתחות הילד, כאשר מבוטחי ‘כללית מו

שלם’ זכאים לתקרה של עד 45 טיפולים בשנה בהתאם לגיל 
‘פלטינום’  מבוטחי  די:  לא  בכך  וכאילו  הטיפול.  וסוג  הילד 
25 טיפולים בכל שנה בתחומי הטיפול הבאים:  זכאים לעוד 
וטיפולים  טיפולית  שחייה  טיפולי,  ספורט  טיפולית,  רכיבה 
עבהבעה ויצירה, בהמשך לסדרת הטיפולים שמעניק להם הבי

טיפולים   70 עד  לתקרה של  מגיעים  כך שהם  טוח המושלם, 
שנתיים בתחומים שונים. 

מהפכת הפחתת התעריפים בביטוחי הבריאות של קופות החולים

ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ

| י. יצהר |

איפה פה העוקץ? זו השאלה שכל מי שמבקש לערוך בדיקה 
אמיתית ולא תלויה בשוק הביטוחים המשלימים שואל את עצמו, 
את התשובה שחייבת  ימצא  גם   - יחפש  בטוח שאם  כשהוא 
להסתתר מתחת. הרי לא יתכן מצב שבו המוצר יהיה גם טוב, 
גם מוצלח, גם הכי טוב וגם הכי זול. ההיגיון הבריא של האזרח 
הישראלי יודע, שבמקרים אלה המסקנה פשוטה וחדה: אם הוא 
זול, כנראה שהוא בעייתי. אם הוא אכן מוצלח, מסתבר שהוא 
יהיה הכי יקר. הרי אי אפשר להחזיק את המקל משני קצותיו 

וליהנות ממוצר שהוא גם מוצלח וגם זול. 
ובכל זאת, ישראלים רבים, ובעיקר כאלה שנמנים על הציבור 
החרדי שנחשב לציבור ש'מבין' בבריאות, מצטרפים מדי שנה 
בקצב שרק הולך וגובר ל'כללית', גם ובעיקר משום שהביטוחים 
המשלימים של הקופה, 'כללית מושלם זהב' ו'פלטינום', נחשבים 

לאלה שמספקים את הכיסוי הרחב והמקצועי ביותר. 
מה יש בביטוחים המשלימים של 'כללית', ואם להדגיש: מהו 
הדבר שהופך את הביטוחים הללו למוצר מוצלח כל כך? כבר 
נגיע לכך. אך קודם לכן חשוב לדעת פרט נוסף: אם הביטוחים 
מה-1  החל  שמעתה,  הרי  היום,  עד  ביותר  הזולים  היו  הללו 
ביולי, עם מהלך ההוזלה הכללי שעובר על כל תחום הביטוחים 
המשלימים של קופות החולים, המוצר הזה הפך למשתלם עוד 
יותר. ואם לדייק: המוצר המוצלח ביותר למשפחה החרדית, הוא 
מעכשיו הזול ביותר עבור המשפחה החרדית, בהשוואה למכבי 

ולמאוחדת.

מושלם מכל הבחינות
מהו ה'משלים' שמתברר שהוא מושלם כל כך? לשם כך יש 
צורך בהקדמה קצרה. נכון להיום, אזרחי ישראל כולם זכאים 
לסל בריאות שכולל את הרובד הבסיסי של מוצרי הבריאות, כמו 
ביקורי רופא, תרופות שיגרתיות, אשפוזים וכו', כשלכל זה אתם 
זכאים במסגרת 'סל הבריאות' מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 
אך מעבר לכך יש את התחום הנוסף והמורחב, והוא כולל את 
השירותים שאנו צורכים אותם בשיגרה אם כי אנו לא זכאים להם 

מכח הסל הבסיסי.
רופא  עם  התייעצות  לדוגמא  ניקח  ובכן,  מדובר.  במה 
מומחה באופן פרטי או מה שאנו מכנים כ'חוות דעת שניה', 
ניתוחים פרטיים יקרים בארץ או בחו"ל, תרופות יקרות מחוץ 
לסל הבריאות, טיפולי התפתחות הילד, אביזרים אורתופדיים 
וכדומה, כל המוצרים הללו הם מוצרים משלימים שאותם נותנים 
לנו הקופות במסגרת השב"ן )שירותי בריאות נוספים(, או כפי 
שאנו מכירים בעגה המקובלת 'ביטוח משלים'. ובתחום הזה, כך 

מתברר, הקומה שבה נמצאים לקוחות 'כללית' גבוהה בהרבה 
מהקומות בהן נמצאים מבוטחי הקופות האחרות. 

היכן זה בא לידי ביטוי? בכל התחומים. נתחיל עם הנושא 
זקוק  יותר  או  הילדים  אחד  שבהן  רבות  למשפחות  שמוכר 
לטיפולים מקדמים במסגרת התפתחות הילד, אם המדובר באבחון 
דידקטי או תרפיה כלשהי. ההבדל בין השירות שמעניקה 'כללית' 
ללקוחותיה מתחיל מהשלב הראשוני של טרום הטיפול: בעוד 
מהצוות  או  מההורים  דורשים  אחרים  בריאות  שירותי  ספקי 
החינוכי בגן או בבית הספר למלא שאלונים, לקבוע תור לרופא, 
לאחר  ורק  אצלו,  לביקור  יותר  או  חודשים  שלושה  להמתין 
מכן לקבל הפניה לאבחון בתחום הרלוונטי ואז להמתין שוב 
לא  וארוכה  ועוד תקופה ממושכת  חודשים ארוכים לאבחון, 
פחות עד לקבלת הטיפול, ב'כללית מושלם' חוסכים להורים, 
ויותר מכך לילדים, את הזמן היקר. איך? ובכן, לקוחות 'כללית', 
אלה שאובחנו ונמצאו זכאים לכך כמובן, יכולים לקבל מרופא 
המשפחה או הילדים הפניה לטיפול הדרוש, כאשר הם יכולים גם 
לפנות למכונים העובדים עם "כללית מושלם" בתחומים הבאים: 
רכיבה טיפולית, שחיה טיפולית, פעילות גופנית טיפולית, טיפול 
בהבעה וביצירה, טיפול באומנות חזותית, טיפול במוזיקה, טיפול 
באמצעות תנועה ומחול, טיפול באמצעות דרמה, פסיכודרמה, 
טיפול באמצעות ביבליותרפיה. והתשלום: השתתפות עצמית 

בלבד, בסכומים השווים לכל נפש.
הבדל חשוב נוסף נעוץ בגילאי הילדים היכולים לקבל את 
השירותים הנמצאים תחת המטריה של 'התפתחות הילד' וכן 
בעלויות. ב'כללית מושלם זהב' וב'כללית פלטינום' מקבלים 
הלקוחות סל של טיפולים פרא רפואיים או טיפולים רגשיים 
עד גיל 18, בעוד ביתר הקופות המימון ניתן לרוב רק בגילאים 

הצעירים יותר, 5 עד 15.
וכל הטוב הזה מגיע עם תג מחיר נמוך ביותר. המחירים של 
'כללית' נמוכים בצורה מוכחת בהשוואה למתחרים ללא פגיעה 
במרכיבי הסל. כך למשל לקוחות כללית זכאים ל-18 טיפולים 
בשנה להתפתחות הילד, כאשר מבוטחי 'כללית מושלם' זכאים 
וסוג  הילד  לגיל  בהתאם  בשנה  טיפולים   45 עד  של  לתקרה 
הטיפול. וכאילו בכך לא די: מבוטחי 'פלטינום' זכאים לעוד 25 
טיפולים בכל שנה בתחומי הטיפול הבאים: רכיבה טיפולית, 
בהבעה  וטיפולים  טיפולית  שחיה  טיפולית,  גופנית  פעילות 
הביטוח  להם  שמעניק  הטיפולים  לסדרת  בהמשך  וביצירה, 
המושלם, כך שהם מגיעים לתקרה של עד 70 טיפולים שנתיים 

בתחומים שונים. 

הבדל קטן של ספרה אחת
גם מחירי ההשתתפות של מבוטחי הביטוחים המשלימים של 

'כללית' נמוכים ממש: כך למשל, בתחומי ריפוי בדיבור ודיבור 
בעיסוק, לקוחות 'כללית' ישלמו 31& דמי השתתפות בטיפול 
במכון שבהסדר עם הקופה, או החזר של עד 110& לטיפול 
במכון פרטי, על פי בחירת הלקוח. גם בטיפולי תרפיה רגשית 
שאינם בדיבור ובעיסוק, כמו רכיבה טיפולית לדוגמה, עדיין 
'כללית' ישלמו רק 45&  מבוטחי הביטוחים המשלימים של 
לטיפול, בהשוואה ל-70 ₪ שגובים עבור טיפול זהה ב'מכבי'. 
שלא לדבר על התורים הארוכים שיש בקופות המתחרות בשל 

היצע ספקים קטן יותר. 
ותתפלאו, הציבור מודע ליתרון הזה, והוא יודע לממש את 
זכאותו לקבל את המוצר המוצלח ביותר. הרב אברהם קונסקי, 
יכול  "אני  לנו:  אומר  ב'כללית',  חרדי  מגזר  מחלקת  מנהל 
לומר חד משמעית: אני מכיר מבוטחים רבים שלא האמינו, 
הם ביצעו סקרים לבד, יצאו לשטח ובדקו מה נותנת כל קופה 
בתחום התפתחות הילד, וחזרו אלינו עם מסקנה אחת, שמעוגנת 
במספרים ברורים: ב'כללית' המחירים הזולים ביותר, כשהפערים 
המחיר  לבין  ה'כללית'  מבוטח  משלם  שאותם  המחירים  בין 
שישלם מבוטח בכל קופה אחרת עומדים על מאות )!( ₪ לשנה. 
וכשזו המציאות, אין פלא שמספר המבוטחים רק נמצא בעליה 

מתמדת".

לקוחות מועדפים
הנתונים  את  היטב  שמכיר  מי  קונסקי,  הרב  של  ולדבריו 
הוא הציבור בעצמו. "כללית כיום אינה זקוקה לנופף בנתונים 
בעיתונות או בכל אמצעי אחר. אלו שמגיעים אלינו הם אנשים 
שעשו שיעורי בית, הם בדקו ומצאו שזהו המוצר המוצלח ביותר 
במחיר המוזל ביותר. הדבר בא לידי ביטוי בתחום התפתחות 

הילד כפי שאמרתי.
לא ידענו, אבל מתברר שזו רק הטבה אחת. הגב' קיבלביץ, 
מנהלת תחום מוצר ושירות במגזר החרדי ב'כללית', חושפת, 
כבדרך אגב, את מה שב'כללית' רואים כמובן מאליו. "ב'כללית' 
זכאי כל מבוטח לימי החלמה אחרי ניתוח. באם עבר ניתוח והיה 
מאושפז 5 לילות - הוא זכאי ל-6 ימי החלמה, בהחזר של 75% 

מההוצאה עד לתקרה של 550& ליום".
נחזור אל הרב קונסקי, שהאמת היא כי אנו מתקשים לעמוד 
בשטף הדיבור שלו. הוא מצביע על עוד ועוד יתרונות )"ושוב. 
אלו לא דברים שאני מנופף בהם. אני שומע עליהם מלקוחות 
הם  כי  ל'כללית',  הגיעו  הם  בגינה  הסיבה  שזו  שמסבירים 
בדקו ומצאו. אצלנו אנו רואים את כל הדברים הללו כמובנים 
מאליהם"(. אך ישנו שירות אחד שמצליח בכל זאת לתפוס את 

תשומת הלב:
בישראל,  מורה  שהיא  'כללית'  של  מבוטחת  עושה  "מה 
ונדרשת להיות בבית הספר בשעה שמונה, בעוד שהיא אמורה 

לעבור בדיקות דם במעבדה?" הוא שואל.
מה הכוונה, יוצאים מהבית בשבע, או מבקשים להשתחרר...

"ובכן, מבוטחת של 'כללית' אינה מכירה את האילוצים הללו. 
היא מגיעה לבית הספר, נכנסת לכיתה בשעה היעודה, ומזמינה 
- יום קודם לכן - שירות של 'בדיקות מעבדה עד הבית'. בשעה 
המסוכמת תגיע אליה אחות, שבמחיר של 35 ₪ תיקח ממנה את 
דגימות הדם ותאפשר לה לחזור לכיתה אחרי 2 דקות, בלי איחור, 

בלי לרוץ לקופה, בלי כלום".
לקוחות מועדפים, כבר אמרנו?

נותנים בשיניים
והרשימה עוד ארוכה, כשאנו בעצם בתחילתה. צריכים לראות 
רופא בלילה? בעוד מבוטח של קופה אחרת שובר את הראש 
בין ביקור בטר"ם לבין יציאה לחדר המיון הקרוב, הלקוחות של 
'כללית' רואים כמובן מאליו את השירות המאפשר להם להתייעץ 
עם רופא מומחה לרפואת ילדים מהשעה ארבע אחר הצהריים עד 
שש בבוקר. אגב, ישנה גם אפשרות להתייעץ חינם עם רופאים 
מקצועיים נוספים בשעות הערב והלילה, ועם אחיות מוסמכות 

במשך כל שעות היממה. 
בתכלית.  שונה  המצב  כאן  גם  ביום?  לייעוץ  זקוקים  ואם 
'כללית' מעניקה לרוכשי הביטוחים המשלימים שלה אפשרות 
לקבל חוות דעת שניה )או יותר( באמצעות פניה לאחד מ-2,000 
בעלות  בארץ,  הבריאות  במערכת  ביותר  מהבכירים  רופאים, 
סמלית של 150& בלבד )מלבד שר"פ הדסה בו העלות ליעוץ 
עומדת על 250&(. כל לקוח זכאי לייעוץ הזה עד שלוש פעמים 
זאת 4 פעמים  זכאים לעשות  גיל 60  ומבוטחים מעל  בשנה, 
בשנה. בקופות אחרות התעריף גבוה הרבה יותר. כך שהסכום 
שנותר למבוטח לשלם הוא גבוה פי כמה ויותר בהשוואה למה 

ש'כללית' נותנת.
ואם חלילה ימליץ הרופא על ניתוח? גם כאן ישנו חידוש 
מדהים. בקופות אחרות יידרשו לשלם על ניתוח שיבוצע בידי 
מנתח פרטי, במקרים מסוימים, סכום של 3,500& ויותר, אך 
ב'כללית פלטינום' משלמים את אותו הסכום, בערך, עם שינוי 
קטן: תקרת התשלום היא 2,000& למרבית הניתוחים, גם אם 
מדובר בניתוח מעקפים מורכב שעלותו בשוק הפרטי היא עשרות 

אלפי ₪.
השתתפויות העצמיות של הלקוחות במסגרת הפלטינום על 
פרטיים  ניתוחים  וישנם  מאוד,  נמוכות  הם  הניתוחים  מרבית 
שניתנים ללא השתתפות עצמית ללקוחות 'מושלם', דוגמת מרבית 

ניתוחי הקטרקט ועוד.
ועדיין זה לא הכל: במרפאות 'כללית סמייל' של 'כללית' 
מבוטחי תוכנית "כללית פלטינום" יכולים לקבל טיפולים עד 
60% הנחה בטיפולי אורתודנטיה כאשר מדובר בילדים עד גיל 

18, ועד הנחה של 50% מעלות הטיפול אם מדובר בבוגרים. 
שזקוקים  ילדים  כמה  ישנם  רגילה  חרדית  ובמשפחה  מאחר 
לטיפולי אורתודנטיה שעלותם עומדת על כ-12,000 ₪ לילד, 
תוכלו לעשות את החשבון לבד ולהבין מה המשמעות של 60% 

הנחה מהמחיר הזה. 
שקופת  קיבלביץ  הגב'  מזכירה  הללו,  היתרונות  כל  ולצד 
חולים, אחרי הכל, אינה רק מועדון הטבות, כשהמטרה העיקרית 
צורך.  ישנו  וכאשר  אם  ומשפחתו  החולה  עבור  להיות  היא 
"לא נעים לדבר על כך, אך צריך לחשוב גם על מצבים קשים 
ולוודא מי הקופה שנותנת את הכיסוי המושלם ביותר בזמן כזה. 
ושלא נדע ולא נזדקק, במצבים קשים כמו במקרה של חולים 
אונקולוגיים למשל, 'כללית פלטינום' מספקת סל תומך ומקיף 
מלבד הטיפולים וכל הנדרש, כשמדובר בדברים 'קטנים' כמו 
שמירה על חולה, החזרים על נסיעות לטיפולים, אביזרים מיוחדים 
בבית ועוד החזרים שיכולים להגיע לסכום של 100,000 ₪ כאשר 
מדובר בניתוחים או טיפולים בארץ או בחו"ל. תשאלו משפחות 
שמתמודדות עם מחלה קשה, ותגלו שבמקרים אלה, מי שמבוטח 
ב'כללית פלטינום' מרגיש שהוא נמצא בידיים הטובות ביותר".

זול, ועכשיו זול יותר
כמה עולה לנו כל הטוב הזה? אז זהו. שהביטוח שנחשב לזול 
ביותר עד היום, הופך כעת לזול עוד יותר. ב'כללית' עדכנו כי 
מה-1 יולי היתה הוזלה נוספת בדמי התשלום החודשיים בתוכניות 
'כללית מושלם זהב' ו'כללית פלטינום'. ההוזלה בתעריף החודשי 
חלה על כל קבוצות הגיל, בשתי התוכניות, כשסכום ההוזלה 

הגבוה ביותר הינו בגילאי 60 ומעלה.
'כללית' במחירי הביטוח המשלים, כך  היתרון הגדול של 
מתברר, מתחיל כבר מגיל הילדות, והוא משמעותי בעיקר עבור 
משפחות ברוכות ילדים. ב'כללית' משלמים על שלושה ילדים 
בלבד בביטוח משפחתי ומהילד הרביעי הביטוח חינם, וגם אצל 
שלושת הילדים הראשונים המחיר זול משמעותית בהשוואה 

למתחרים.

מווושלם, גם במחיר
בכל מקרה, להפחתה בתעריף החודשי ב'כללית מושלם זהב' 
ו'כללית פלטינום' משמעות גדולה בעיקר כאשר מדובר בתקציב 
של משפחה שכן היא מבטיחה חסכון של מעל 500& לשנה, בכל 

הרכב משפחתי, אל מול מכבי ומאוחדת.
נסכם אם כן במלה אחת שאומרת הכל: מוווושלם. רק תסכימו 

עמנו שמדובר במושלם מכל הבחינות, מכל צד שלא תרצו... 

מהפכת הפחתת התעריפים בביטוחי 
הבריאות של קופות החולים

"הביטוחים המשלימים 
של כללית, 'כללית 

מושלם זהב' ו'פלטינום', 
נחשבים לאלו שמספקים 

את הכיסוי המוצלח 
והרחב ביותר" • מושלם 

מכל הבחינות: מחירי 
הביטוחים המשלימים 
'כללית מושלם זהב' 

ו'פלטינום' הופחתו , וכעת 
הביטוח המשלים, שנחשב 

לטוב ולמוביל בישראל, 
הופך גם לביטוח הזול 

ביותר. לא מאמינים? תנו 
למספרים לדבר

ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

177231237647719הורים )25( + 2 ילדים

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

1962962721198903הורים )30( + 4 ילדים

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

251296302545612הורים )40( + 7 ילדים
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* כל המידע כפוף לתכניות כללית מושלם זהב ופלטינום ולתקופות האכשרה.

הבדל קטן של ספרה אחת

גם מחירי ההשתתפות של מבוטחי הביטוחים המשלימים של 
ע‘כללית’ נמוכים ממש: כך למשל בתחומי ריפוי בדיבור ורי

השתתפות  דמי   ₪  31 ישלמו  ‘כללית’  לקוחות  בעיסוק,  פוי 
בטיפול במכון שבהסדר עם הקופה, או החזר של עד 110 ₪ 
לטיפול במכון פרטי, על פי בחירת הלקוח. גם בטיפולי תרפיה 
רגשית שאינם בדיבור ובעיסוק, כמו רכיבה טיפולית לדוגמה, 
עדיין מבוטחי הביטוחים המשלימים של ‘כללית’ ישלמו רק 
45 ₪ לטיפול, בהשוואה ל-70 ₪ שגובים עבור טיפול זהה 
עב’מכבי’. שלא לדבר על התורים הארוכים שיש בקופות המת

חרות בשל היצע ספקים קטן יותר. 
את  לממש  יודע  והוא  הזה,  ליתרון  מודע  הציבור  ותתפלאו, 
עזכאותו לקבל את המוצר המוצלח ביותר. הרב אברהם קונס

קי, מנהל מחלקת מגזר חרדי ב’כללית’, אומר לנו ש”אני יכול 
לומר חד משמעית: אני מכיר מבוטחים רבים שלא האמינו, הם 
עביצעו סקרים לבד, יצאו לשטח ובדקו מה נותנת כל קופה בת

חום התפתחות הילד, וחזרו אלינו עם מסקנה אחת, שמעוגנת 
עבמספרים ברורים: ב’כללית’ המחירים הזולים ביותר, כשה

לבין  ‘הכללית’  מבוטח  משלם  שאותם  המחירים  בין  פערים 
המחיר שישלם מבטוח בכל קופה אחרת עומדים על מאות )!( 
רק  פלא שמספר המבוטחים  אין  וכשזו המציאות,  לשנה.   ₪

נמצא בעליה מתמדת”.

לקוחות מועדפים

ולדבריו של הרב קונסקי, מי שמכיר היטב את הנתונים הוא 
עהציבור בעצמו. “כללית כיום אינה זקוקה לנופף בנתונים בעי

אנשים  הם  אלינו  שמגיעים  אלו  אחר.  אמצעי  בכל  או  תונות 
המוצלח  המוצר  שזהו  ומצאו  בדקו  הם  בית,  שיעורי  שעשו 
עביותר במחיר המוזל ביותר. הדבר בא לידי ביטוי בתחום הת

פתחות הילד כפי שאמרתי, אך לא רק: האם ידעתם, למשל, 
שזקו פלטינום’  ‘מושלם  ביטוח  עם  ‘כללית’  של  עשלקוחה 

יכולה להגיע לבית החולים ‘שערי צדק’,  קה לניתוח קיסרי, 
של  בעלות  ביותר,  המומחה  הרופא  אצל  הניתוח  את  לבצע 
550-850 ₪ בלבד )תלוי בניתוח ראשון/שני ומעלה(, שהוא 
סכום ההשתתפות העצמית של המבוטח, כאשר עלות הניתוח 

בצורה פרטית יכולה להגיע ל-15,000 ₪?”
ידענו, אבל מתברר שזו רק הטבה אחת. הגב’ הדסה קי עלא 

בלביץ, מנהלת תחום מוצר ושירות במגזר החרדי ב’כללית’, 
חושפת, כבדרך אגב, את מה שב’כללית’ רואים כמובן מאליו. 
“ב’כללית’ זכאי כל מבוטח לימי החלמה אחרי ניתוח. באם 
עבר ניתוח והיה מאושפז 5 לילות - הוא זכאי ל-6 ימי החלמה, 

בהחזר של 75% מההוצאה עד לתקרה של 550 ₪ ליום”.
היא  הזו,  הזכות  את  לנצל  שיכולה  “מי  לפואנטה.  חכו  אבל 
יולדת שעברה קיסרי. היא זכאית להבראה של 6 לילות נוספים 
בהחזר של 75% מהוצאה עד 550 ₪ ליום מלבד ההחזר הרגיל 
עשמגיע לה כהבראה לאחר לידה, כך שהיא יכולה לקבל הש

תתפות ב- 12 לילות של ימי החלמה בהתאם למספר הלידות 

בשילוב הזכאות שלה בזהב ובפלטינום”. 
נחזור אל הרב קונסקי, שהאמת היא כי אנו מתקשים לעמוד 
בשטף הדיבור שלו. הוא מצביע על עוד ועוד יתרונות )“ושוב. 
אלו לא דברים שאני מנופף בהם. אני שומע עליהם מלקוחות 
הם  כי  ל’כללית’,  הגיעו  הם  בגינה  הסיבה  שזו  שמסבירים 
כמובנים  הללו  הדברים  בכל  רואים  אנו  אצלנו  ומצאו.  בדקו 
לתפוס  זאת  בכל  שמצליח  אחד  שירות  ישנו  אך  מאליהם”(. 

את תשומת הלב:
ונד ‘כללית’ שהיא מורה בישראל  ע“מה עושה מבוטחת של 

אמורה  שהיא  בעוד  שמונה,  בשעה  הספר  בבית  להיות  רשת 
לעבור בדיקות דם במעבדה?” הוא שואל.

מה הכוונה, יוצאים מהבית בשבע, או מבקשים להשתחרר...
האילוצים  את  מכירה  אינה  ‘כללית’  של  מבוטחת  “ובכן, 
הללו. היא מגיעה לבית הספר, נכנסת לכיתה בשעה היעודה, 
עד  מעבדה  ‘בדיקות  של  שירות   - לכן  קודם  יום   - ומזמינה 
 35 הבית’. בשעה המסוכמת תגיע אליה אחות, שבמחיר של 
לכיתה  לחזור  לה  ותאפשר  הדם  דגימות  את  ממנה  תיקח   ₪

אחרי 2 דקות, בלי איחור, בלי לרוץ לקופה, בלי כלום”.
לקוחות מועדפים, כבר אמרנו?

נותנים בשיניים

והרשימה עוד ארוכה, כשאנו בעצם בתחילתה. צריכים לראות 
רופא בלילה? בעוד מבוטח של קופה אחרת שובר את הראש 
בין ביקור בטר”ם לבין יציאה לחדר המיון הקרוב, הלקוחות 
של ‘כללית’ רואים כמובן מאליו את השירות המאפשר להם 
להתייעץ עם רופא מומחה לרפואת ילדים מהשעה ארבע אחר 
להתייעץ  אפשרות  גם  ישנה  אגב,  בבוקר.  שש  עד  הצהריים 
חינם עם רופאים מקצועיים נוספים בשעות הערב והלילה, ועם 

אחיות מוסמכות במשך כל שעות היממה. 
בתכלית.  שונה  המצב  כאן  גם  ביום?  לייעוץ  זקוקים  ואם 
אפש שלה  המשלימים  הביטוחים  לרוכשי  מעניקה  ע‘כללית’ 

רות לקבל חוות דעת שנייה )או יותר( באמצעות פנייה לאחד 
מ-2,000 רופאים, מהבכירים ביותר במערכת הבריאות בארץ, 
150 ₪ בלבד )מלבד שר”פ הדסה בו העע  בעלות סמלית של

לות ליעוץ עומדת על 250 ₪(. כל לקוח זכאי לייעוץ הזה עד 
לעשות  זכאים   60 גיל  מעל  ומבוטחים  בשנה,  פעמים  שלוש 
הרבה  גבוה  התעריף  אחרות  בקופות  בשנה.  פעמים   4 זאת 
יותר. כך שהסכום שנותר למבוטח לשלם הוא גבוה פי כמה 

ויותר בהשוואה למה ש’כללית’ נותנת.
חידוש  ישנו  כאן  גם  ניתוח?  על  הרופא  ימליץ  חלילה  ואם 
מדהים. בקופות אחרות ידרשו לשלם על ניתוח שיבוצע בידי 
מנתח פרטי, במקרים מסוימים, סכום של 3,500 ש”ח ויותר, 
אך ב’כללית פלטינום’ משלמים את אותו הסכום, בערך, עם 
שינוי קטן: תיקרת התשלום היא 2,000 ₪ למרבית הניתוחים, 
גם אם מדובר בניתוח מעקפים מורכב שעלותו בשוק הפרטי 

היא עשרות אלפי ₪.
על  הפלטינום  במסגרת  הלקוחות  של  העצמיות  השתתפויות 
פרטיים  ניתוחים  וישנם  מאוד,  נמוכות  הם  הניתוחים  מרבית 
דוגמת  ‘מושלם’,  ללקוחות  עצמית  השתתפות  ללא  שניתנים 

מרבית ניתוחי הקטרקט ועוד.

‘כללית’  של  סמייל’  ‘כללית  במרפאות  הכל:  לא  זה  ועדיין 
מבוטחי תוכנית “כללית פלטינום” יכולים לקבל טיפולים עד 
60% הנחה בטיפולי אורתודנטיה כאשר מדובר בילדים עד גיל 
18, ועד הנחה של 50% מעלות הטיפול אם מדובר בבוגרים. 
שזקוקים  ילדים  כמה  ישנם  רגילה  חרדית  ובמשפחה  מאחר 
לטיפולי אורתודנטיה שעלותם עומדת על כ-12,000 ₪ לילד, 
של  המשמעות  מה  ולהבין  לבד  החשבון  את  לעשות  תוכלו 

60% הנחה מהמחיר הזה. 
עולצד כל היתרונות הללו, מזכירה הגב’ קיבלביץ שקופת חו

לים, אחרי הכל, אינה רק מועדון הטבות, כשהמטרה העיקרית 
צורך.  ישנו  וכאשר  אם  ומשפחתו  החולה  עבור  להיות  היא 
“לא נעים לדבר על כך, אך צריך לחשוב גם על מצבים קשים 
בזמן  ביותר  המושלם  הכיסוי  את  שנותנת  הקופה  מי  ולוודא 
כמו במקרה של  נזדקק, במצבים קשים  ולא  נדע  ושלא  כזה. 
סל  מספקת  פלטינום’  ‘כללית  למשל,  אונקולוגיים  חולים 
תומך ומקיף מלבד הטיפולים וכל הנדרש, כשמדובר בדברים 
‘קטנים’ כמו שמירה על חולה, החזרים על נסיעות לטיפולים, 
אביזרים מיוחדים בבית ועוד החזרים שיכולים להגיע לסכום 
של 100,000 ₪ כאשר מדובר בניתוחים או טיפולים בארץ או 
בחו”ל. תשאלו משפחות שמתמודדות עם מחלה קשה, ותגלו 
שבמקרים אלו, מי שמבוטח ב’כללית פלטינום’ מרגיש שהוא 

נמצא בידיים הטובות ביותר”.

זול, ועכשיו זול יותר

כמה עולה לנו כל הטוב הזה? אז זהו. שהביטוח שנחשב לזול 
יותר. ב’כללית’ עדכנו  ביותר עד היום, הופך כעת לזול עוד 
כי מה-1 ליולי הייתה הוזלה נוספת בדמי התשלום החודשיים 
ההוזלה  פלטינום’.  ו’כללית  זהב’  מושלם  ‘כללית  בתוכניות 
בתעריף החודשי חלה על כל קבוצות הגיל, בשתי התוכניות, 

כשסכום ההוזלה הגבוה ביותר הינו בגילאי 60 ומעלה.
עהיתרון הגדול של ‘כללית’ במחירי הביטוח המשלים, כך מת

ברר, מתחיל כבר מגיל הילדות, והוא משמעותי בעיקר עבור 
יל ילדים. ב’כללית’ משלמים על שלושה  עמשפחות ברוכות 

חינם,  הביטוח  הרביעי  ומהילד  משפחתי  בביטוח  בלבד  דים 
משמעותית  זול  המחיר  הראשונים  הילדים  שלושת  אצל  וגם 

בהשוואה למתחרים.

מווושלם, גם במחיר

בכל מקרה, להפחתה בתעריף החודשי ב’כללית מושלם זהב’ 
עו’כללית פלטינום’ משמעות גדולה בעיקר כאשר מדובר בת

קציב של משפחה שכן היא מבטיחה חיסכון של מעל 500 ₪ 
לשנה, בכל הרכב משפחתי, למול מכבי ומאוחדת.

נסכם אם כן במילה אחת שאומרת הכל: מוווושלם. רק תסכימו 
עמנו שמדובר במושלם מכל הבחינות, מכל צד שלא תרצו... 
עכל המידע כפוף לתכניות כללית מושלם זהב ופלטינום ולת

קופות האכשרה

הביטוחים המשלימים של כללית, ‘כללית מושלם זהב’ ו’פלטינום’, 
נחשבים לאלו שמספקים את הכיסוי המוצלח והרחב ביותר⋅

 מושלם מכל הבחינות: מחירי הביטוחים המשלימים ‘כללית מושלם 
זהב’ ו’פלטינום’ הופחתו, וכעת הביטוח המשלים שנחשב לטוב 

ולמוביל בישראל הופך גם לביטוח הזול ביותר. לא מאמינים? תנו 
למספרים לדבר
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לאן הולך השיח הציבורי
הבחירות החוזרות התקבלו בציבור שלא באהדה 
הביעו  העיתונאים  וגם  הפוליטיקאים  גם  גדולה, 
מורת רוח, באמת למי יש כוח לכל זה שוב. ואכן, 
הבלחת  למעט  בנמנום.  די  מתנהלת  כעת  הבחירות  מערכת 
גל תגובות, כל השאר  יאיר לפיד שיצרו  סירטוני הסתה של 
שיח  להיות  צריך  בבחירות  הבעיה,  וזו  באדישות.  מתקבל 
הכיוון שאליו  על  עולם, שיח  על תפיסות  רעיונות, שיח  על 
אנו רוצים להגיע. ואנחנו עוסקים בזוטי פליטות פה של יאיר 

לפיד. בעיה. 
 2019 בחירות  שמכונה  זו  או  הקודמת,  הבחירות  במערכת 
מועד א’, התקיים כאן שיח רעיוני ער. אי אפשר שלא לתת 
התוסס  הסמן  שהיו  זהות,  ולמפלגת  פייגלין  למשה  קרדיט 
שנתן ביטוי לתפיסת עולם מאד חדה של חירות הפרט ושוק 
חופשי. זה הכריח את מפלגות הימין האחרות, הימין החדש 
מהותיים  נושאים  על  עמדתן  את  ולהסביר  להגיב  והליכוד, 
העומדים על הפרק. האם הן ימינה לזהות, האם יש להן הצעה 

אחרת, או שהן לא מתחייבות שום דבר בנושא. 
שכלכלת  כדי  לעשות  אפשר  מה  כלכלי,  שיח  היה  בעיקר 
למרות  תעלה.  האזרחים  של  החיים  ורמת  תשגשג,  ישראל 
ההתקדמות האדירה שהייתה בשנים האחרונות בעלייה ברמת 
החיים, עדיין הפוטנציאל המלא של ישראל לא ממומש. אנו 
נמצאים בפיגור במדדים רבים לעומת המדינות המתקדמות, 
שאפשר  צעדים  יש  בהחלט  אלא  גורל  בגזירת  מדובר  ולא 

לעשות בנדון. 
המדינה,  מעורבות  את  להקטין  זה  לסוגיה  הימני  הפתרון 
והביורוקרטיה, להקטין את המיסוי,  להמעיט את הרגולציה 
ולפתוח את השווקים לייבוא וייצוא באופן חופשי. לרגולציה 
הזמן שנדרש  זה  אם  גבוהות מאד,  עלויות  יש  וביורוקרטיה 
מבעלי עסקים להשקיע בטיפול בעניינים אלה, אשר בא על 
חשבון הזמן שהם מספקים שירות ללקוח, ואם זה בעלויות 
הגבוהות שנדרשות כדי לעמוד בתקנים שונים, שהצורך בהם 

נולד בהיסטוריה הרחוקה וכבר לא רלוונטי להיום. 
לרכוש  ישראל  לאזרחי  יאפשר  מכס,  ללא  החופשי  הייבוא 
ערך  שווה  )שזה  יעלה  שלהם  הקנייה  וכוח  בזול,  מוצרים 
יצרנים  מחייב  הייבוא  שיוצר  התחרות  בשכר(.  לעלייה 
לספק  זה  ואם  המוצר  את  לשפר  זה  אם  להתייעל,  מקומיים 

מוצרים בעלויות נגישות יותר. 
שיאפשר  מה  לעסקים,  רווחיות  ליותר  תביא  המיסוי  הורדת 
לבעליהם יותר יכולת קניה ובכך תזין עסקים נוספים באפקט 
שרשרת, וגם בגלל התחרות זה יביא לירידת מחירי המוצרים. 

הרי בסוף המיסוי מגולגל בעיקר על הצרכן. 
לחץ,  וקבוצות  מתנגדים  לו  יקים  אלה  מצעדים  אחד  כל 
יש  המחירים.  מירידת  כתוצאה  יפגעו  שלהם  שהאינטרסים 
להם  מאפשרים  המכס  שחסמי  יעילים  לא  מקומיים  יצרנים 
לקוחות  המהווים  ישראל,  מאזרחי  גבוהים  מחירים  לגבות 
גם  תפגע  עודפת  רגולציה  הסרת  תחרות.  בהיעדר  שבויים 

ביצרנים וותיקים, אשר עודף הרגולציה סייע להם להדיר רגלי 
מתחרים מן השוק. הורדת המיסוי תכריח לצמצם את שירותי 
ללכת  יצטרכו  פקידים  מעט  ולא  יעילים,  הלא  הממשלה 
אזרחי  של  החיים  שרמת  לכך  מתנגדים  הרבה  יש  הביתה. 
שלהם  ההכנסות  כי  פשוט  אלא  מרוע,  לא  תעלה.  ישראל 

שמקורן בקומבינה - יפסקו. 
הפוליטיקאים  בעייפותם,  חסר.  הזה  השיח  האלה  בבחירות 
ובעייפותנו  ברור,  ערך  לציבור  להציע  בצורך  “מחפפים” 
גם אנו לא שואלים ודורשים לדעת מה בכוונתם לעשות. זו 
מקווה  ואני  רעיונות,  חסרת  יגעה,  רדומה,  בחירות  מערכת 
גם  רעיונות  בהיעדר  כי  לקדנציה סטגנטית,  תביא  לא  שהיא 
הפוליטיקאים  את  לשאול  צריך  ותוצאות.  מעשים  יהיו  לא 
ולדרוש תשובות, שיהיה ברור גם לפוליטיקאי וגם לבוחר מה 

הולכים לעשות, ועבור מה הוא נדרש להצביע.

דמוקרטיה, פולחן אישיות 
וחופש החירטוט

על  השבוע  בתחילת  כולם  חתמו  הליכוד  של  הכנסת  חברי 
וקומבינה  תרגיל  לכל  והתנגדות  בנתניהו  תמיכה  הצהרת 
בשמאל  חריפה  ביקורת  ועוררו  הבחירות,  אחרי  להחלפתו 
ששורר  האישיות”  “פולחן  ועל  הדמוקרטיה”  “אובדן  על 
בליכוד. אז עבדכם הנאמן כאן כדי לעשות קצת סדר בפולחן 
האישיות ובדמוקרטיה, ולנסות להבין על מה נזעקו צרחנים.

באמצעות  לבחירות  ולמועמדו  הליכוד  ליו”ר  נבחר  נתניהו 
הליך  המפלגה.  חברי  אלף   120 ע”י  דמוקרטיים  פריימריס 
דמוקרטי שכזה לא התקיים ב”יש עתיד” של יאיר לפיד, לא 
ב”חוסן לישראל” של בני גנץ, לא ב”תלם” של בוגי יעלון, 
שלושת  יחד.  הללו  האבו-עלים  כל  של  לבן”  ב”כחול  ולא 
הגנרלים, יאיר לפיד וניסנקורן מההסתדרות החליטו על דעת 
עצמם מה סדר הרשימה, וזה בכלל לא נחשב כפולחן אישיות 
קצת  לעילא.  כדמוקרטי  מתקבל  זה  דמוקרטיה.  אובדן  או 

מוזר, לא?
וחופשיים  הוגנים  בפריימריס  בחרה  הליכוד  מפלגת  כאשר 
יש  הממשלה,  לראשות  מטעמה  המועמד  ואת  הרשימה  את 
חשיבות עצומה בציבור לדעת שאכן מדובר ברשימה יציבה 
עם  להשתנות  שיכול  ונוזלי  תחמני  במשהו  ולא  ומחייבת 
הבחירות. כאשר הציבור מצביע לביבי, הציבור רוצה לקבל 
את ביבי. לא רוצים סיטואציה של הצבעה ל-X וקבלת אדם 

Y במקומו. לי זה נראה מובן מאיליו, חושבים אחרת?
מגנט  הוא  ביבי  לליכוד,  נכס  הוא  ביבי  הסקרים,  כל  לפי 
מנדטים, ביבי הוא הסיבה שהרבה ממצביעי הליכוד מצביעים 
חושבים  כי  כנראה  ביבי?  את  רוצים  הבוחרים  למה  ליכוד. 
שהוא עושה עבודה יוצאת מן הכלל ביישום תפיסת העולם 
וגם  ובחו”ל,  בארץ  שלה  ואפקטיבי  מכובד  בייצוג  שלהם, 

מתקוממים על הניסיונות לתפור לו תיקים כדי להפילו. בימין 
רוצים דווקא את ביבי, וכשמנסים להפיל את ביבי, רוצים עוד 
תפקיד  רק  כרצונכם,  תחלקו,  או  עמם  תסכימו  דווקא.  יותר 

הדמוקרטיה הוא להכריע מה רצון הרוב ולממש אותו. 
את זה בדיוק השמאל מבין, כל הכתבים והמקוננים המקצועיים 
הדמוקרטית  שהמערכת  מבינים  הדמוקרטיה”  “מות  על 
והליכוד,  נתניהו  ונתניהו,  הליכוד  לשלטון  תביא  בתקינותה 
שניהם כאחד. זה רצון רוב העם. זו הדמוקרטיה. אז הם מנסים 
לסכל את נתניהו, ולמנוע מהדמוקרטיה לפעול באופן תקין. 
שלו  היחידה  והדרך  מיעוט.  הוא  השמאל  בדמוקרטיה  כי 
לתחמן  הדמוקרטיה.  את  קשות  לשבש  זה  לשלטון,  להגיע 

אותה, לעקם אותה, ולפגוע ברצון הציבור. 
כדי לעוות את הדמוקרטיה לקומבינה שתהיה נוחה לשמאל, 
הם מנסים להציג החתרנות כ”מנהיגות”, את התככים וגניבת 
דעת הבוחר כ”פרגמטיות” ואת הזדון להרע כ”דמוקרטיה”, 
וכך מנסים להביא ללגיטימציה לביטול התוצאה הדמוקרטית 
האיש  של  ומקומבנת  שרירותית  להדחה  ניסיון  זה  הצפויה. 
את  וכמובן,  ושוב.  שוב  הדמוקרטיה  באמצעות  שנבחר 
ואת  החיים”  כ”עליבות  מציגים  הם  לחתרנות  ההתנגדות 
הנאמנות לבחירה הדמוקרטית כ”וסאליות” וכניעה ל”מנהיג 

דיקטטור”. דיקטטור, לא פחות. 
השמאל  של  המחשבה  התחרפנות  כי  שוב,  זה  על  אחזור 
בצורה  הקולות  מירב  את  שקיבל  האדם   - שחקים  מרקיעת 
גדול  בליכוד  הפריימריס  בוחרי  )סך  ביותר  הדמוקרטית 
מממספר הבוחרים יחדיו בכל מפלגות הפריימריס בישראל( 
הם  הדמוקרטית  לבחירה  הנאמנים  הדיקטטור.  הוא   -
“וסאלים”, הישרים והנאמנים כלפי רצון הבוחר הם “נאמנים 
לדיקטטור”, השומרים על אמון הציבור הם “עלובי החיים”, 

ואת הבולשיט הזה אומרים “תומכי הדמוקרטיה”.
שהבולשיט  פיספס,  מה  להבין  ומנסה  עוצר  הנאמן  עבדכם 
לא  הוא  ושוב  כך הרבה שמאלנים.  לכל  הגיוני  נשמע  הנ”ל 

מצליח. 
חברי הכנסת של הליכוד עשו דבר מאד פשוט וישר: הם הכריזו 
קבל עם ודמוקרטיה, כי הם מכבדים את הבחירה הדמוקרטית 
של חברי המפלגה, וינהגו בהוגנות וביושר למימוש בחירתם. 
בכוונתם  ואין  הבוחר,  לרצון  נאמנים  הם  כי  הכריזו  הם 
ובשקיפות  ביושר  ינהגו  כי  הודיעו  הם  בחירתו.  את  לתחמן 
 כפי שנדרש מאיש ציבור, ולא בגניבה כפי שדורש השמאל. 
זה אמור להיות כל כך מובן מאליו, שאני שוב עוצר ומנסה 

לקלוט מה פספסתי. גם הפעם לא מצליח. 
נשמע  ישר  שכל  כל  היפוך  איך  משתומם  שסחבק  ובזמן 
דמוקרטיה,  בעד  שהם  המצהירים  אנשים  באזני  דמוקרטי 
לדמוקרטיה  נאמנה  שהיא  הכריזה  האירוניה  בינתיים, 
וגילתה  בקלפי,  הדמוקרטיה  בעד  הצביעה  למנהיג,  ולא 
שדמוקרטיה זה בני גנץ, יאיר לפיד ואהוד – קומבינה וקסנר  

ברק.





מחפשים לצאתֿֿ
ליום כיף חוויתי ומהנה?
קחו מקל, קחו תרמיל, ובואו אלינו לגליל...
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מונפורט פארק 
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חבילות משתלמות לקבוצות!
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סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת
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אין עוד מלבדו
מהגבאי  טלפון  קיבלתי  שנים,  כחמש  לפני  זה  היה 
של אחד האדמו"רים בארץ שהוא מבקש לדבר איתי 
פנים  יהיה  שזה  והוא מבקש  דחוף,  מאוד  עניין  על 

מול פנים ולא דרך הטלפון.
נפגשתי עם אותו אדמו"ר וכך הוא אמר לי: "אחד מחסידיי 
נמצא ל"ע במצב של פיקוח נפש ממש - הוא זקוק בדחיפות 
לטיפול רגשי. שלחתי אותו כבר למספר מטפלים אבל לצערי 
אף אחד לא עזר והמצב המשיך רק להידרדר יותר ויותר. זה 
עניין של פיקוח נפש, כי לפי מה שאני רואה הבית שלו על סף 

קריסה והזוג כבר כמעט לפני גירושין. 
האיש  את  להציל  כדי  הכוחות שלך  כל  את  תפעיל  בבקשה 
הזה ואת הבית הזה, אתה הצ'אנס האחרון לפני ח"ו הגירושין 

שלו ובעצם לפני שכל הבית מתפרק".
אני  אברך,  אותו  עם  שבוע  באותו  כבר  להיפגש  התחלתי 
כמובן הייתי חדור מטרה ורצון לעזור. נפגשתי איתו מספר 
התחלה  של  התחלה  אפילו  שאין  רואה  אני  אבל  פגישות 

שמשהו הולך לזוז בסיפור הזה.
של  צילו  צל  כלל  רואה  לא  ואני  שבועות  שלשה  עברו 
התקדמות עם אותו אדם. אני זוכר שנסעתי באותו יום הביתה 
טעם  ולעומתם  אנשים,  עם  חיוביות  פגישות  מספר  אחרי 

חמצמץ של כישלון בלעזור לאותו יהודי.
נזכרתי בדברים של אותו אדמו"ר שאמר לי: "הוא כבר הלך 
פה  שהבית  לפני  האחרון  הצ'אנס  ואתה  מטפלים  למספר 

קורס".
היה לי עצוב בלב שאני לא מצליח לעזור לאותו יהודי ושיש 

פה הזדמנות לעזור שבית יהודי לא ייהרס.
כנראה גם האגו שלי הרגיש כישלון שהנה גם אני לא הצלחתי 
לאותו  להגיד  אצטרך  שאני  חשבתי  אדם.  לאותו  לעזור 

אדמו"ר שלא הצלחתי לעזור בסיפור הזה. 
ואז כשהמחשבות עולות לי בראש - הבזיקה לי מאת השם 
הארה חזקה - אתה חושב שאתה יכול לעזור למישהו? אתה 
חושב שיש לך כוח לעשות פה משהו בעולם הזה? אתה רק 

צינור של השם יתברך וזהו!
נכון,  שוב.  זה  על  חשבתי  יתברך,  השם  של  צינור  רק  אתה 
לך  יעזור  השם  אם  רק  יהודי,  לאותו  לעזור  יכול  לא  אתה 
ויחליט שאתה תהיה הצינור לעזור לו אתה תצליח, ואם לא, 

אז עם כל מה שאתה יודע לא תצליח כלום.
יודע  אני  "אבא  שלי:  במילותיי  יתברך  להשם  פניתי  ואז 
יכול לעשות כלום אם לא תיתן  - אני לא  והבנתי את הרמז 
לי כוח וסייעתא דשמיא לעזור ליהודים ואני רק הצינור שלך 

לעזור ליהודים.
אני מודה ומתוודה לפניך שאין לי מכוחי כלום ושהכול ממך. 

תן לי סייעתא דשמיא לעזור לאותו יהודי".

באותו רגע הרגשתי שממש קיבלתי כוחות והחלטתי להיאבק 
השם  של  צינור  רק  שאני  בידיעה  כמובן  כוחי,  בכל  למענו 

לעזור לאותו יהודי.
אני רק יכול להגיד לכם שהנס באמת קרה והצלחתי בעזרת 

הבורא לעזור לו.
לפעמים בחיים מגיעים לכל מיני מצבים של חוסר אונים, כל 
אחד בדברים שלו, ואנחנו מנסים ונאבקים ורואים לפעמים 
הזה  אונים  החוסר  של  במצב  ואז   - מצליחים  לא  שאנחנו 
אנחנו מבינים שאין לנו על מי להישען אלא על השם יתברך 
פונים  אנחנו  כי  נקייה  תפילה  למצב של  מגיעים  אנחנו  ואז 
אליו  רק  האחוזים,  במאת  הזמן  באותו  להשם  ומתפללים 

יתברך, ובדרך כלל לאחר תפילות כאלו רואים ישועות.
כאשר אתה מבין שאין עוד מלבדו ושרק השם יתברך יכול 
לעזור לך ואתה מתפלל אליו אז האדם רואה ישועות גדולות.

סיפר  הוא  וכך  הארץ  מצפון  מתוק  אחד  יהודי  פגשתי  פעם 
על  לשמור  שיעזרו  נישואין  ליועצי  שילמתי  רב  "כסף  לי: 
הבית שלי שלא יתפרק, החלפנו יועצי נישואין כמו גרביים. 
אבל שום דבר לא עזר אף טיפול לא עזר. היה זה לילה אחד, 
הייתי בתוך הרכב שלי - נסעתי סתם סיבובים בתוך העיר רק 
כדי לא לחזור הביתה, כבר לא יכולתי למריבות של השנים 
הרבות, פשוט לא רציתי לחזור הביתה. היו לי באותם רגעים 
מחשבות מאוד נוגות על החיים שלי ומה יהיה הסוף, מה, כך 

אני אחיה כל חיי?
החלטתי פתאום שאני נוסע למעיין עין כובס הסמוך לצפת 
כדי לטבול וקצת כדי להירגע. השעה הייתה כבר מאוחרת, 
נסעתי לשם וטבלתי במים הקפואים לא הייתה שם נפש חיה, 
ופתאום התחלתי לדבר להשם יתברך. אני זוכר שכך אמרתי 
להשם: 'זהו אבא שבשמיים אני הבנתי אני לא יכול שיהיה 
לי שלום בית אם אתה לא תביא לי שלום בית, הלכתי להרבה 
אני  עזר,  לא  דבר  ושום  כסף  הרבה  שילמתי  נישואין  יועצי 
באותו  יכול'.  לא  אני  בית  שלום  אתה  לי  תיתן  ממך  מבקש 
זמן בכיתי כמו שלא בכיתי כל חיי כל השנים של הניסיונות 

והקשיים התנקזו באותו לילה.
בכיתי, צעקתי, התחננתי להשם שוב ושוב - אבא אני הבנתי 

אני לא יכול לעשות כלום אני צריך ממש את העזרה שלך.
אני יכול להגיד לך, סיפר לי אותו יהודי, שזה היה ממש נס 
אבל מאותו לילה משהו השתנה וזה רק הלך והשתפר מיום 

ליום.
יכול  השם  שרק  שהבנתי  למצב  הגעתי  כאשר  רק  קרה  הנס 
לעזור לי, מובן שצריך לעשות השתדלות אבל בסופו של דבר 
השם עושה את הכול ואם הוא לא עוזר אז אין עזרה וישועה".

כמה כוחות כל אדם משקיע בשביל שתהיה לו זוגיות טובה, 
ילדים טובים בריאים וצדיקים, פרנסה בשפע, כמה אנרגיות 

להשקיע  צריך  אבל  זה.  את  לתאר  אפשר  שאי  כוחות  כמה 
במקום הנכון להתפלל לפני בורא כל העולמות כולם שיהיה 

לך ילדים טובים וצדיקים שיהיה לך שלום בית.
פעם אמר לי אדם על המצב הכלכלי שלו ועל הזוגיות שלו 
שהם במצב לא טוב וכמה שהוא מנסה לשפר את המצב הוא 
לא יכול. אמרתי לו: "האמת, שאתה באמת לא יכול, רק השם 
יכול לעזור לך". שאלתי אותו: "תגיד לי כמה זמן ביום אתה 
משקיע בתפילה לבורא עולם שיעזור לך שתהיה לך זוגיות 
מצליח  אני  "בקושי  לי:  ענה  הוא  ברווח?"  ופרנסה  טובה 
לעבודה".  רץ  ישר  ואני  במניין  השחר  תפילת  את  לגמור 
אמרתי לו: "אתה חושב שבזה שאתה עובד יש לך כסף? לא, 
עניתי במקומו, יש לך כסף כי השם נותן לך כסף, לו הכסף ולו 
הזהב. תשתדל לפחות חמש דקות ביום להגיד מספר פסוקי 
תעזור  אבא   - שלך  בשפה  משהו  לבקש  כן  ואחרי  תהילים 
לי בעסק שלי, אבא תן לי פרנסה ברווח, אבא תן לי זוגיות 
טובה. תאמין לי, אמרתי לו, שחמש הדקות הללו יעזרו לך 

יותר מכל העשר שעות שאתה עובד קשה בעסק שלך".
החל  והוא  בקולי  שמע  הבורא  בעזרת  יהודי  אותו  ואכן 
ענק  שינוי  ראה  והוא  נוספות  דקות  חמש  יום  כל  להתפלל 

בעסקים ובזוגיות שלו.
מסוים,  נושא  באיזה  עזרה  צריך  הייתי  שנים  מספר  לפני 
לצערי שכחתי באותם רגעים שאם יש קושי בחיים הכתובת 
אמרתי  זה  ובמקום  עולם  בורא  רק  זה  לעזור  יכולה  שהכי 
לעצמי אתה הרי מקושר תוך שעה שעתיים אתה מסדר את 
הכול. ואני מנסה, מנסה אצל החבר הזה, אצל החבר ההוא, 
כלום,  אין  ופתאום  שם,  קשרים  מפעיל  פה,  קשרים  מפעיל 
ברחמיו  השם  ואז  לעצמי.  לעזור  הצלחתי  לא  חברים,  אין 
האיר לי - פתאום אמרתי לעצמי, מרדכי, יש בורא איך שכחת 
לקחתי  ואז פשוט  לך!  יעזור  בטוח  הוא  אליו  תפנה  ממנו? 
תהילים התפללתי מספר דקות וביקשתי מהשם שיעזור. אני 
יכול להגיד לכם שאחרי שהתפללתי יצאתי להתפלל תפילת 
מנחה כשגמרתי את התפילה פגשתי אדם שלא חשבתי בכלל 

שהוא יכול לעזור לי בסיפור הזה והוא עזר.
שנזכה תמיד לזכור שהכול מאת השם והכול רק ממנו ואף 
אדם בעולם לא יכול לעשות לכם לא טוב ולא רע רק השם 
יתברך. וכשהולכים עם השם יתברך ונותנים להשם לנהל את 
מבינים  אנחנו  כי  יעזור  ממנו שהוא  ומבקשים  החיים שלנו 

שרק הוא יכול לעזור, אז יש חיים נפלאים ומאושרים.
שבת שלום לכל עם ישראל היקרים. 

machon.rot@gmail.com :לתגובות

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



לפעמים בחיים מגיעים לכל מיני מצבים של חוסר אונים, כל אחד בדברים שלו, ואנחנו מנסים ונאבקים ורואים לפעמים 
שאנחנו לא מצליחים - ואז במצב של החוסר אונים הזה אנחנו מבינים שאין לנו על מי להישען אלא על השם יתברך ואז אנחנו 

מגיעים למצב של תפילה נקייה כי אנחנו פונים ומתפללים להשם באותו הזמן במאת האחוזים, רק אליו יתברך, ובדרך כלל 
לאחר תפילות כאלו רואים ישועות

"



כתוב שיש כאן
מתח גבוה. שקע, למה

אתה מתוח?

חשמל זה לא משחק ילדים!

גם בחופשת הקיץ חשוב להקפיד על כללי הבטיחות בחשמל
בבית 

אסור לגשת למכשירי חשמל ברגליים יחפות או  בידים רטובות.
אסור להשתמש במכשירי חשמל פגומים.

וביד  השקע  מיכסה  על  אחת  יד  מניחים   - משקע  תקע  מוציאים  כאשר 
השניה מושכים את התקע.

הילדים    ומזמינים  מרחיקים    את   פגום,  או  שבור  שקע  בבית  מגלים  אם 
חשמלאי מורשה כדי לתקנו.

כאשר משתמשים בכבל מאריך יש להקפיד שהכבל פרוש בצורה בטוחה 
ושאינו מהוה מכשול, ובכל מקרה, מומלץ להשתמש בו רק לפרק זמן מוגבל.

מיכסים  השקעים  על  להתקין  כדאי  הילדים  בטיחות  על  שמירה  לשם 
מיוחדים שאינם מאפשרים להגיע אל חורי השקע.

ובחוץ
אסור לטפס על עמודי חשמל.

אסור לפתוח ארונות חשמל ולא משחקים בקירבתם.
אם נתקלים בארון חשמל פרוץ, שבור או פתוח - מדווחים 

לשירות 103, משגיחים שאיש לא יתקרב למקום
וממתינים לאנשי חברת החשמל.

חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. אם נתקלים בחוט חשמל 
קרוע ברחוב או בחצר – מתקשרים 103 לחברת

החשמל ומרחיקים את כל מי    שנמצא בסביבה.
הילדים יוצאים לשחק? ודאו שהם בוחרים מקום מרוחק

ממתקני חשמל.

ארוחת הבוקר הכשרה הוכנה באהבה
ע"י דניאלה, בעלת המקום, בהשגחת...

חלבי
 בהשגחת הרבנות המקומית

באישור הרב המקומי

rab.gov.il רוצים לדעת הכל על הכשרות? פרטים באתר

משגיח הכשרות בבית הקפה,
שהשגיח על תהליך ההכנה של האוכל,

לפי כל כללי הכשרות - עד ההגשה לצלחת

כשרות הרבנות מתחילה הרבה לפני שהיא מגיעה אליכם לצלחת
כשאתם יושבים במסעדה, בבית קפה או בבית, אתם רוצים לאכול בלב שקט מבחינת הכשרות. מערך הכשרות הממלכתי מעניק ליווי הדוק לאורך כל שרשרת ייצור 

המזון והכנתו - "מהשדה ועד הצלחת": פיקוח והשגחה בתעשייה בארץ ובחו"ל, אכיפה ומניעת הונאה בכשרות.

הכל מתחיל בכשרות הממלכתית

משגיחים
במטעים ובשווקים

שפיקחו משלב הגידול,
למניעת חשש ערלה, 

טבל ושביעית

משגיחים במפעל מזון, 
שבדקו את חומרי הגלם 

שהגיעו מחו"ל

מפקחי אכיפה והונאה 
שמנעו זיוף בתעודות 

הכשרות

אצלך בצלחתאכיפה ומניעת הונאה בכשרותמערך משגיחים ארצישחיטה כשרה בארץ ובחו"לפיקוח משלב הגידול פיקוח על חומרי גלם בתעשייה פיקוח על ייצור מזון כשר בחו"ל
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