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מאת: יעקב אמסלם

הקרב הוכרע: השבוע )א'( אישרה הממשלה העברת 80 
מיליון שקלים מתקציב המדינה לישיבות. בכך למעשה, 

יחצה תקציב עולם הישיבות את רף מיליארד השקלים.
התקציב הועבר בעקבות מאבק עיקש בין משרד האוצר ושר 
האוצר משה כחלון )כולנו(, ליו"ר ועדת הכספים, חבר הכנסת 
משה גפני )יהדות התורה(, אישרה הממשלה את יישום ההסכם 
הסעיף  במסגרת  לליכוד.  התורה  יהדות  בין  הקואליציוני 

שיושם, הועברו 80 מיליוני שקלים לתקציב עולם התורה.
קודם לאישור הממשלה, התנהל מאבק עיקש בין גפני לכחלון. 
המאבק כלל כיפופי ידיים ודחיית הצעות ובקשות של משרד 
גפני  הכנסת  חבר  הוועדה  ויו"ר  הכספים,  בוועדת  האוצר 
התנהל כמעין אופוזיציה. גם ניסיון של החלפת יו"ר הוועדה 
ידי  גפני לשר הכלכלה, נשלל על  וקידומו של  בח"כ מכולנו 

גפני.
בסופו של דבר, אחרי קרב ארוך הסכים משרד האוצר לממש 
השקלים  מיליוני   80 את  ולהעביר  הקואליציוני,  ההסכם  את 
לתקציב הישיבות. כאמור, הבוקר אישרה הממשלה בישיבתה 
השבועית את ההחלטה ובכך תמה הסאגה שכללה היעלבויות 

ומשברים מיותרים בקואליציה.
במקביל להעברת הכספים לישיבות, הוחלט בממשלה להעביר 
82 מיליון להתנחלויות במסגרת תכנית סיוע להתמודדות עם 
 15 בסך  מענק  כוללת  התכנית  הנוכחי.  הטרור  גל  השלכות 
ציבור,  מבני  לשיפוץ  מיליון   10 המקומיות,  לרשויות  מיליון 
12 מיליון להקמת מרכזי חוסן, 10 מיליון לתאורה, ומיליונים 

נוספים לנוער בסיכון.
"היישובים  נכתב:  המחליטים  להצעת  ההסבר  בדברי 
ביטחונית  מציאות  חווים  ושומרון  ביהודה  הישראליים 
ומרקם  הגיאוגרפי  מיקומם  בשל  יום-יומי  בסיס  על  ייחודית 
הסלמה  חלה   2015 אוקטובר  מראשית  החל  באזור.  החיים 
במצב הביטחוני באזור יהודה שומרון בעקבות גל פיגועי טרור 
השפעות  הביטחונית  להסלמה  נוספות.  חבלניות  ופעולות 
במגוון תחומי חיים, לרבות השפעות פסיכולוגיות וסוציאליות 
ושירותים  מענה  המחייבות  בעסקים,  כלכלית  ופגיעה 
ייחודיים". הכספים למימון התכניות יועברו מתקציבם השוטף 

של מרבית משרדי הממשלה.

התגובות? מעורבות 

כי  ההחלטה  לאחר  טען  )הליכוד(  כץ  חיים  הרווחה  שר 
יתרום  והוא  ההתיישבות  לחיזוק  הכרחי  התקציבי  "התגבור 
לדאוג  "מחובתנו  לדבריו,  התושבים".  של  לחוסנם  רבות 
ומתמודדים  בטרור  המאבק  בקדמת  שנמצאים  ליישובים 

בגבורה עם אתגרים ביטחוניים וחברתיים מורכבים".
"אני מברכת על החלטת הממשלה להעברת תקציבים ליהודה 
ושומרון, ושמחה לקחת חלק בתנופת ההתיישבות", הוסיפה 
מתקני  יותר  הרבה  נראה  "השנה  רגב.  מירי  התרבות  שרת 
ושומרון".  יהודה  ברחבי  עשירים  תרבות  ואירועי  ספורט 

לטענתה, "ההתיישבות לא באה על חשבון הפריפריה. אמשיך 
ואלחם על הנגשת התרבות והספורט בכל הארץ - בפריפריה, 
יהודי  והלא  הערבי  במגזר  ובשומרון,  ביהודה  בשכונות, 

כאחד".
שמולי  איציק  ח"כ  ההחלטה:  על  זעמו  באופוזיציה  מנגד, 
שסמוטריץ'  "חבל  וטען:  להחלטה  הגיב  הציוני(  )המחנה 
ולהעברת  פוליטיים  צרכים  לטובת  הטרור  גל  את  מנצל 
תקציבים עודפים להתנחלויות. לא ראיתי שהוא רץ לממשלה 
כדי לדרוש עוד כסף עבור תקציבי הבטחון והרווחה של ערי 

הפריפריה שהתרחשו בהן פיגועים".
לחקלאות  התקציב  מהגדלת  יותר  ציני  דבר  "אין  לדבריו, 
המדינה.  בלב  שמתרחשים  פיגועים  בגלל  בשטחים  ותיירות 
הפריפריה זועקת כנגד האפליה וצועדת לירושלים במחאה על 
הוא  להתנחלויות".  הכסף  את  מעבירה  והממשלה   - הקיפוח 
הוסיף כי "הגיע הזמן שגם התושבים שם יבינו שבישראל לא 
יורד גשם ביוני, והממשלה פשוט יורקת על הדרישות שלהם".
הזויה,  ממשלה  "זוהי  כי  טענה  שפיר  סתיו  מפלגתו  חברת 
שבמקום לטפח את הנגב והגליל ולשקם את התיירות שנפגעה 
עם  מרפסת  לתיירים  לבנות  מתנדבת  הביטחוני,  המצב  בגלל 
ובזהותה  ישראל  בביטחון  שפוגע  ההתנחלויות  למפעל  נוף 
היהודית והדמוקרטית". לדבריה, "כל שקל מהכסף הזה היה 
הדרום,  וביישובי  עזה  בעוטף  תיירות  לפיתוח  לעבור  צריך 
שעדיין מנסים להחזיק את הראש מעל המים מאז 'צוק איתן', 
ושזכו לחבילת פיצויים מצומקת על אף שהם שומרים על קו 

הגבול שלנו ונמצאים תחת אש יותר מעשור".

העמדה של נתניהו

התקציבית,  ההעברה  את  שאישרה  הממשלה  ישיבת  במהלך 
התיירות  לשר  גמליאל  גילה  השרה  בין  חריף  עימות  התגלע 
יריב לוין והשר זאב אלקין בסוגיית העברת כספים ליישובים 
אכיפת  תכנית  מקדמים  והם  מאחר  התנגדו  השניים  ערביים. 
חוק במגזר הערבי וכל עוד שאינה מיושמת, הם אינם חפצים 

להעביר כספים.
ראש הממשלה צידד בדעתם ואמר במהלך הישיבה: "אזרחי 
ישראל הערבים - יש לנו עניין לסייע להם, ואנחנו עושים זאת 
בהרבה מאוד תחומים, אבל השלמת יישום התוכנית תיעשה 
יחד עם השלמת החקיקה הנדרשת לאכיפת סדר בכל הקשור 

בתכנון ובנייה במגזר הזה".
ואי- וחשוב  נושא מהותי  "זה  כי  נתניהו  הדיון אמר  בהמשך 

אפשר להוציאו אל הפועל מבלי שנהיה בטוחים שיש ביכולתנו 
לאכוף אותו בצורה ברורה ומסודרת. אי-אפשר לעבוד ככה. 

לא מצליחים להעביר כאן שום דבר בהסכמה מלאה".
עורר  החומש,  תכנית  במסגרת  לעבור  אמור  שהיה  התקציב 
סערה בישיבת הממשלה. שר האוצר, משה כחלון פנה לראש 
הממשלה ואמר: "אם הסכום הזה לא יועבר עוד היום למגזר 
הערבי – לא יועבר הכסף להתנחלויות". לבסוף נכנעו השרים 

המתנגדים וההקצבה אושרה.

לאחר מאבק ממושך בין יו"ר ועדת הכספים משה גפני לשר האוצר משה כחלון, אישרה הממשלה בתחילת 
השבוע את העברתם של 80 מיליון שקלים לתקציב הישיבות  בכך הושלמה החזרת תקציבי הישיבות 

כפי שסוכם בהסכם הקואליציוני  במקביל, הועברו 82 מיליון שקלים להתנחלויות שלא במסגרת ההסכם 
הקואליציוני  תקציב תכנית החומש למגזר הערבי אושר בממשלה חרף התנגדות השרים: כחלון איים 

ויצא בהפגנתיות מישיבת הממשלה והשרים התיישרו

 ט"ז בסיון תשע"ו 222/6/16

בהסכם הקואליציוני: תקציב הישיבות – מחוץ להסכם: תקציב ההתנחלויות

מיליונים לישיבות, 
התנחלויות ומגזר ערבי

נתניהו וכחלון בישיבת הממשלה )צילום: מארק ישראל סאלם( 



ברשות המסים התחילו לעקוב אחרי משכרי דירות שלא מדווחים על 
הכנסותיהם  חוקרי היחידה לניהול ספרים אספו מידע על משכירים 
מאתרי אינטרנט וממשרדי תיווך  רשות המסים, "בשנה הקרובה יושם 

דגש מיוחד על ביקורת בענף"

מאת: יעקב אמסלם

מנהל רשות המסים משה אשר השתתף בשבוע שעבר 
והתייחס  ישראל   step של  השנתי  בכנס  )רביעי( 
לתוצאות תכנית ''גילוי מרצון' שבוצעה על ידי רשות המיסים 
הכנסותיהם  על  לדווח  המס  מעלימי  בידי  לאפשר  במטרה 
לפי  עתה,  עד  פלילי.  הליך  וללא  קנסות  כך  על  לשלם  בלי 
דבריו, הניב המהלך 17 מיליארד שקל במסגרת 5,000 תיקים 
שנפתחו ברשות. הנוהל שהיה אמור להסתיים בסוף החודש, 
"הארכנו  הצלחתו.  עקב  כאמור  זאת  השנה,  סוף  עד  יוארך 
את הנוהל, כך שמי שצריך עוד קצת זמן - יש לכם עד סוף 

השנה", אמר אשר בכנס. 
במדינת  גבוהים  אחוזים  על  עומד  השחור  ההון  היקף 
מהמלחמה  כחלק  העולמי.  הבנק  נתוני  פי  על  כך  ישראל, 
בהעלמת המס, שכרה רשות המיסים את שירותיה של חברת 
'אתנה' במתמחה בכריית מידע באינטרנט. "לאחרונה זכתה 
היא  באינטרנט.  בחיפוש  שמתמחה  חברה  במכרז  אצלנו 
מחפשת ברשת את הסיגנאלים הרלוונטיים לנו. נניח אנשים 
אנחנו  חדשים,  מוצרים  רק  ומוכרים   2 יד  לאתר  שהולכים 

אוספים את כל הנתונים עליהם ומגלים שהם בעצם סוחרים 
או  חנות  להם  אין  הכנסה.  במס  מוכרים  שלא  באינטרנט 

עובדים, אבל הם עושים הרבה כסף ולא מדווח".
היא  המיסים  ברשות  מתמודדים  עמה  נוספת  בעיה 
חשבונות הבנק הסודיים של UBS בהם מסתירים לא מעט 
על  לקוחות  רשימת  נחשפה  לאחרונה  כספם.  את  ישראלים 
ידי רשות המסים, "הצלחנו לתפוס סוכן שמשווק את הבנק 
ללקוחות ישראלים", אמר אשר בכנס. "יש כבר כתבי אישום 
בשוק  מסוים  טלטול  יצרה  ספק שהפרשה  ואין  בדרך  וכמה 

הבנקאות". 
חשבונות  של  נוספת  רשימה  המיסים  לרשות  יש  לדבריו, 
לחמוק  במטרה  כספם  את  ישראלים  מחביאים  בהם  בנק 
עוד  להשיג  מתקדם  מאוד  בדיאלוג  "אנחנו  מס,  מתשלום 
ברשימות  הטיפול  במסגרת  מוכר.  שוויצרי  מבנק  רשימה 
אלה, ישראל עלתה על רשימות של ישראלים שהקימו חברות 
במדינות אוף שור. מסמכי פנמה היו הטיזר הראשון - אבל 
בודקים  תיקים שאנחנו   1,500 לנו  ויש  חברות  לכמה  הגענו 
מידע  המון  יש  לזה,  מעבר  לא.  או  דווח  זה  אם  אחד  אחד 

בתקשורת על פעילות עסקית והונאות".
במרכז המאבק בהון השחור, ניצבים בחודשים האחרונים 

משמשים  החשד  פי  שעל  הזר  המטבע  המרת  עמדות 
רשות  מנהל  עצומים.  בהיקפים  כספים  להלבנת  פלטפורמה 
משמעותי  וחלק  מאחר  כי  ואמר  לסוגייה  התייחס  המסים 
השנה  "בחצי  בצ'יינג'ים,  עובר  לעסקים  השחור  מההון 
תופעה  שם  ראינו  בארץ.  צ'יינג'ים  כ-600  פקדנו  האחרונה 
צ'ק  ניכה  שהוא  לרשום  שלא  חושש  הצ'יינג'   - מדהימה 
ומנהלים  יחסי  באופן  מסודרים  הצ'יינג'ים  לכן  פרטיו,  ואת 
רישומים מסודרים. זה מאפשר לנו לעבור על הנתונים שלהם. 
שנפתחו  מהתיקים  חלק  דווחו.  שלא  עתק  סכומי  גילינו  כך 
נכנסו לחקירות, משפחות הפשע מנהלות את העסקים שלהן 

בתוך הצ'יינגים האלה."
בכנס השתתף גם עו"ד מאיר לינזן, שותף במשרד הרצוג-

פוקס-נאמן ויו"ר 'סטפ' ישראל. לדברי לינזן, "צריך למצוא 
את האיזונים הנכונים בין גביית המס לבין שמירה על הפרטיות 
הזכות  כמו  אחרות,  בסיסיות  זכויות  על  ושמירה  האדם  של 
משטר  בעלת  מדינה  בין  ההבדל  שזהו  משום  ייעוץ,  לקבל 
טוטליטרי למדינה דמוקרטית. כן, במדינה דמוקרטית זכויות 
האזרח לפרטיות והזכות להיוועצות צריכות להיות מאוזנות 
ברצונות  מדובר  אם  אף   - השלטון  של  האינטרסים  כנגד 

ואינטרסים חשובים. חייבים לשמור על האיזון הנכון".

מאת: חיים בנשק

משכירים דירה ולא מדווחים עליה? ברשות 
המסים מחפשים אתכם: בביקורת שערכה 
רשות המסים עולה, כי 27% מבעלי הדירות באזור 
המרכז והשרון העלימו מסים בהיקף של עשרות 

אלפי שקלים כל אחד.
רשות המסים דיווחה, כי אנשי היחידה לניהול 
השכרת  מאתרי  הדירות  לגבי  מידע  אספו  ספרים 
דירות,  בעלי  כ-50  תיווך.  וממשרדי  דירות 
המשכירים את דירותיהם לטווח קצר וארוך באזור 

המרכז והשרון, זומנו לביקורת בשבוע שעבר.
כי  הודיעו,  ברשות  ספרים  לניהול  ביחידה 

החודש,  בסוף  להתקיים  צפויה  נוספת  ביקורת 
ברשות  נוספים.  דירות  בעלי  כ-60  יוזמנו  אליה 
מספרים, כי בשנה הקרובה יושם דגש מיוחד על 
באזור  תחילה  תתרכז  הביקורת  בענף.  ביקורת 

המרכז ומשם תתרחב לשאר אזורי הארץ.
בין בעלי הדירות שנמצאו חייבים בדיווח מס, 
הכנסה  על  דיווח  שלא  מבת-ים  דירה  בעל  נמצא 
שנתית בסך של כ-160 אלף שקל. כמו כן, בעלים 
דירות בתל אביב המשכיר אותן במחיר  של שתי 
של 12.5 אלף שקל לחודש לא דיווח אף הוא על 
המושכרים  קראוונים   5 של  ובעלים  הכנסותיו, 
שקל   2,300 תמורת  השרון,  מיישובי  באחד 

לקראוון לחודש, לא דיווח על הכנסותיו אלו.

אנונימית. רשות  בצורה  זה הבקשה מוגשת  במסלול  אנונימי:  מסלול 
נחשפים  לא  זה  במסלול  הבקשה.  מאחורי  עומד  מי  יודעת  אינה  המסים 
פרטיו המזהים, אלא רק לאחר שהמבקש סגר את חובות המס מול פקיד 
נדרש להציג  אז הוא  ישלם,  יודע כמה מס  רק לאחר שהמבקש  השומה. 
את פרטיו המזהים. לכן, בכל שלב הוא יכול לבחור למשוך את הבקשה 
פקיד  של  המס  קביעת  עם  לחלוטין  מסכים  לא  והוא  במידה  ולהתחרט, 

השומה. )מסלול זה תקף עד לסוף החודש(.
מסלול מקוצר: כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון 
ניתן   ,₪ מיליון   0.5 על  עולה  אינה  ממנו  הנובעת  החייבת  וההכנסה   ₪
המתקנים  המס  דוחות  בצירוף  המקוצר  במסלול  הבקשה  את  להגיש 
הרלוונטיים. עם אישור הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום. עם תשלום 
פלילית  חקירה  נגדו  תיפתח  שלא  הודעה  לפונה  תימסר  במועד,  השובר 
השומה  פקיד  מול  בדיונים  צורך  אין  זה  במסלול  שמסר.  למידע  בנוגע 
ולמעשה מדובר במסלול של הגשת דוחות מתקנים. )מסלול זה תקף עד 

לסוף החודש(.
מסלול רגיל: במסלול זה, הבקשה מוגשת מיד עם פרטיו המזהים של 
הפונה. ולכן במסלול זה יותר קשה לעשות צעד אחורה כיוון שהכל כבר 

מונח וגלוי בפני רשויות המס. )מסלול זה תקף עד לסוף השנה(.

3        ט"ז בסיון תשע"ו 22/6/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

רשות המיסים חושפת את תוצאות ''גילוי מרצון''

17 מיליארד 
ב'שחור'

בניין רשות המיסים )צילום: פלאש 90(

במסגרת תכנית 'גילוי מרצון' במסגרתה דיווחו בעלי עסקים 
על כסף 'שחור' ללא פתיחת הליך פלילי, חשפה רשות 

המיסים כספים בהיקף 17 מיליארד שקלים  מנכ"ל 'רשות 
המיסים' לא עוצר: הרשות שכרה את שירותיה של חברה 

העוסקת בגילוי עסקאות ברשת  גם בדירות: נתוני רשות 
המיסים מעלים כי 27% מבין עסקאות השכרת הדירות, אינן 
מדווחות  כך תדווחו על כספכם מבלי לפתוח בהליך פלילי

רשות המסים בעקבות משכירי דירות כך תחשפו את כספכם 
במסגרת נוהל "גילוי מרצון"



PB        ט"ז בסיון תשע"ו 22/6/16        ט"ז בסיון תשע"ו 422/6/16    י"ח בטבת תשע"ו 

מאת: יחיאל חן

ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת 
הגשת  מועד  בשאלת  להכריע  נדרשת 
הצהרת הון לשופטים, דיינים, קאדים, אלופים 
בצה"ל, ניצבים במשטרה, ח"כים, ראשי ערים 
הצהרת  הגשת  החלופות.  משתי  באחת  ועוד, 
גידול  בעת  או  שנים  - שבע  הון אחת לחמש 

של מיליון ש"ח בנכסים. 
סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  החוק  הצעת  יוזם 
אמר כי "ההצעה מבקשת להאחיד בין כל אלו 
חוק  מתוקף  הון  הצהרת  להגיש  שמחויבים 
אחד, בשונה מהמצב הנוכחי, בו חלק מחויבים 
מחויב  אחד  כל  המחויבים,  גם  לא.  וחלק 
ההצעה  בנוסף,  אחרת.  תקנה  או  חוק  מתוקף 
תהיה  ההצהרה  בהצהרה.  ייכתב  מה  תקבע 
להצהרה  שופט.  צו  עפ"י  רק  ותיפתח  חסויה 
תהיה תרומה לטוהר המידות ותחזק את אימון 
אמר  הבכירים",  התפקידים  בבעלי  הציבור 

סמוטריץ'.
ח"כ יעל גרמן הזכירה שראשי ערים ושרים 
הועמדו לדין, מה שמוכיח שההצהרות שלהם 
בנוח מכך  אני חשה שלא  לא מנעו שחיתות. 
שאנו מטילים דופי ואומרים לבכירים, אנחנו 

לא סומכים עליכם ולא מאמינים לכם. 
אמר  סלומינסקי  ניסן  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
שראוי להחיל את ההצעה גם על תתי אלופים 
בצבא ותתי ניצבים במשטרה, רלוונטיים כאלו 
הציע  סלומינסקי  לכסף.  נגישות  להם  שיש 
שכל בעל תפקיד שיחויב להגיש את ההצהרה, 
יחויב לעדכן אותה אחת לארבע שנים. ואולם 
בכל  ההצהרה  את  לעדכן  יוכל  הוא  ברצותו, 

רגע. 
רוצים  אנו  "אם  אמר:  סעדי  אוסמה  ח"כ 

למלא  שנחייב  יעזור  לא  מעשיות,  תוצאות 
טפסים בלי שנבדוק אותם". בעניין השופטים 
כל  את  להחתים  צריך  "לא  סעדי:  אמר 

השופטים. כמה שופטים סרחו עד היום?"
ח"כ רויטל סויד אמרה: "מחד, אני מעודדת 
קצת  שההצעה  נראה  מאידך,  שקיפות. 
תפקידים  בין  להפריד  הציעה  סויד  נטפלת". 
נוסף,  במקצוע  לעסוק  בהם,  לעוסק  שאסור 
הציעה  סויד  בנוסף,  להם.  שמותר  אלה  לבין 
להסתפק בהצהרה ביום הכניסה וביום היציאה 
מהתפקיד: "אין צורך כל כמה שנים. זה נראה 

יותר הגיוני ולא פולשני".
שפיצר  מיכאל  השופט  המשפט  בתי  מנהל 
מה  לשופטים  שאין  היא  "תפיסתנו  אמר: 
התלהבות,  לנו  הייתה  לא  אולם  להסתיר. 
הון  הצהרת  מגישים  השופטים  שמרבית  כיון 
הכבדה  בו  בנטל שיש  מדובר  הכנסתם.  נוכח 

מיותרת".
עו"ד  ודמוקרטיה  למשילות  התנועה  נציג 
שמחה רוטמן הצביע על הבעייתיות ברישום 

נכסים על שם בני משפחה.
היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים 
עו"ד יואל הדר אמר שהמפכ"ל הנוכחי הנהיג 
יותר חמור ודרקוני. הדר ביקש  שאלון הרבה 
תהיה  ולשב"ס,  למשטרה  ההצהרה  שחובת 

שוויונית ביחס לצבא. 
עו"ד מרגלית בוטרמן ממשרד הפנים טענה 
הצעת  כדרישת  הון  הצהרות  מאות  שבחינת 

החוק, תדרוש תוספת תקציבים וכח אדם. 
את  סיכם  סלומינסקי  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
הדיון ואמר כי על הוועדה לקבל החלטה על 
אחת  הצהרה  הגשת  החלופות.  משתי  אחת 
חמש  הציע  )סמוטריץ'  שנים  שבע   - לחמש 
הגשת  או  שבע(  הציע  המשפט  בתי  ומנהל 

הצהרה בעת גידול של מיליון ש"ח בנכסים.

מאת: שי ויספיש

עם  נערכת  התעופה  שדות  רשות 
לקיץ  מתוגברים  אדם  כוח  צוותי 
ביותר  העמוס  הקיץ  עונת  לקראת  הקרוב. 
נוספים.  עובדים  כ-500  הרשות  גייסה 
נוספים,  בטחון  עובדי   250 מעל  ביניהם, 
במטרה לאפשר מעבר מהיר ויעיל לנוסעים.
צפויים  יולי-אוגוסט,  הקרוב,  בקיץ 
בנמל  לעבור  נוסעים  מיליון  כארבעה 
התעופה בן גוריון, מעל 1.8 מיליון נוסעים 
יולי  בחודש  התעופה  בנמל  לעבור  צפויים 
בחודש  נוספים  נוסעים  מיליון   2 ומעל 
לעומת   4% של  בגידול  מדובר  אוגוסט. 
הקיץ אשתקד. תנועת המטוסים במהלך יולי 

אוגוסט תסתכם ביותר מ-23,500 מטוסים.
ימי שיא בתנועת הנוסעים: בימי חמישי 
ביולי   24 ה  ראשון  וביום  ביולי,   28 ה21, 
בין  בנתב"ג  מהימים  אחד  בכל  יעברו 
בימי  גם  כמו  נוסעים.   80,000-85,000
יעברו  אוגוסט  חודש  במהלך  חמישי 
היעדים  נוסעים.   85,000 מעל  בנתב"ג 
המועדפים על הנוסעים הינם: יוון שעברה 

טיסות  )בעיקר  טורקיה  הרשימה,  לראש 
מעבר(, ארה"ב, איטליה, גרמניה.

לרשות ההורים והילדים, יעמוד בנתב"ג 
ילדים. לרשות  עולם הילדים שיארח אלפי 
הנוסעים בחניוני נתב"ג הצמודים לטרמינל 
בחניון  )לוקרים-  אחסון  תאי  הותקנו   ,3
כרם ופרדס(, אשר יאפשרו לאחסן מזוודות 
של  יד  כבודת  מסוג  מזוודות  רגילות, 
לכל  קטנה.  מזוודה  או  "טרולי"  הנוסעים 
תא אחסון שקעי חשמל להטענת מכשירים 

סלולריים ומחשבים ניידים.
וממליצה  שבה  התעופה  שדות  רשות 
אין(,  )צ'ק  לטיסה  רישום  לבצע  לנוסעים, 
באמצעות הרשת מהבית. להתעדכן מראש 
ולהגיע  והנחיתות  ההמראות  במועדי 
אין'  'צ'ק  הטיסה.  מועד  לפני  שעות   3
גוריון  בן  לטיסות היוצאות מנמל התעופה 
של  האינטרנט  מאתר  בנוחות  לבצע  ניתן 
מהבית.  התעופה  חברות  מאתר  או  נתב"ג 
ייהנה  בבית  אין  הצ'ק  את  שיעשה  מי 
וכן  מקוצרים  בידוק  בתורי  טיסה  מחוויית 
ומהיר  עצמאי  באופן  מעבר  מטכנולוגיות 
בביקורת  ביומטריים  דרכונים  עם  לנוסעים 

הגבולות.

מאת: חיים בנשק

האם פקידי בנקים מחרימים דירות לחייבי משכנתאות 
ומתגוררים בהם בעצמם? בתיעוד מטריד שהובא בערוץ 
המטפלים  בנק  פקידי  של  מטרידה,  מצב  תמונת  עולה   ,10
את  ורוכשים  המשכנתא  בתשלומי  מפגרים  של  דירות  בפינוי 

הדירה לעצמם בזול מהכונס נכסים.
העיתונאי מתן חודרוב מביא את סיפורם של אהרון ובתיה 
זוג מצפת, שנקלעו לקשיים כלכליים ולא הצליחו  ליצ'י, בני 
פקידת  להפתעתם,  הפועלים.  לבנק  החודשי  בהחזר  לעמוד 
הבנק שטיפלה בפיגורי המשכנתא שלהם, היא גם זו שרכשה 
את דירתם מהכונס נכסים. לטענת בני הזוג, הפקידה רכשה את 

דירתם במחיר זול לעומת הצעות אחרות.
בשישה תשלומים  ירושלים שפיגרה  תושבת  אחר,  במקרה 

ונתקלה  החוב  את  למחזר  מזרחי  מבנק  ביקשה  חודשיים, 
בסירוב מצד הבנק. גם כאן כמו במקרה הקודם, עובדת הבנק 
רכשה את הדירה מהכונס, באמצעות משכנתא שמזרחי העמיד 

לרשותה.
חודרוב מסביר, זה לא עניין של טעם רע או מראית עין, זה 
דבר מהותי. "אם הפקידים בבנק יודעים שפינוי חייבים בביתם 
להתאמץ  שירצו  למה  בזול,  הדירות  את  לרכוש  להם  יאפשר 
למאות  הדירות  את  ולהציל  מלכתחילה  החוב  את  לפרוש 

לקוחות שנתקלים בקשיים".
נכון להיום, תיק המשכנתאות בישראל עומד על סך של 298 
נמצאים  ש"ח  מיליארד  ל-2  קרוב  מתוכם  שקלים,  מיליארד 
הבית  ממשקי   0.67% כלומר,  יום.  מ-90  יותר  של  בפיגור 
נמצאים בסכנת פינוי מהנכס שלהם. השבוע פרסם בנק ישראל 
נתונים על תיק המשכנתאות בארץ, במקרה של מיתון, מעריך 
כלומר,  בהחזרים.  לקשיים  יקלעו  לקוחות  אלף   23 כי  הבנק 

הבנקים יצטרכו להכריע האם למכור את הדירה או לפרוש את 
החוב מחדש.

חריג  אישור  קיבלה  הבנק  "עובדת  הגיבו:  פועלים  בבנק 
ולא  זמן ממושך  למכירה  לאחר שהוצעה  הדירה,  את  לרכוש 
הנכס.  משווי  גבוה  היה  ששילמה  המחיר  קונה.  לה  נמצא 
בעקבות ערעורי המשפחה, העסקה אושרה גם בבית המשפט 
המחוזי. למרות שמדובר בפעולה חוקית, בשל מראית עין, לא 

נאפשר הישנות של מקרה בודד זה בעתיד".
בבנק מזרחי הגיבו: "בקשתה של העובדת להשתתף במכרז 
על הדירה המדוברת הותנתה בפומביות, שוויוניות ושקיפות. 
ראש ההוצאה לפועל אישר את מכירת הנכס למגישת ההצעה 
כי מודבר בעובדת הבנק,  לו  ביותר, לאחר שהובהר  הגבוהה 
קבעו  וכולם  נפרדות  ערכאות משפטיות  נדון בארבע  המקרה 

שלא נפל פגם בהליך, שהינו נקודתי ויוצא דופן".

דיון מיוחד בוועדת חוקה חוק ומשפט עסק בשאלת מועד הגשת הצהרת 
הון לשופטים, דיינים, קאדים, אלופים בצה"ל, ניצבים במשטרה, ח"כים, 

ראשי ערים ועוד, באחת משתי החלופות: הגשת הצהרת הון אחת לחמש - 
שבע שנים או בעת גידול של מיליון ש"ח בנכסים

רשות שדות התעופה 
נערכת לקיץ עמוס 

במיוחד, במהלך 
החודשים יולי אוגוסט 
יעברו בנמל כ-4 מיליון 
נוסעים  כ-23.5 אלף 
מטוסים צפויים לעבור 

בנתב"ג  היעדים 
המועדפים על הנוסעים 

יוון, טורקיה וארה"ב 

בערוץ 10 פורסם תיעוד מטריד של בעלי דורות שפונו מביתם בעקבות קשיים בהחזרי המשכנתא, להפתעתם פקידי בנק שטיפלו בעניינם רכשו את 
הדירה מהכונס נכסים  הבנקים מגיבים: "אלו מקרים בודדים שנעשו באישור בתי משפט"

על הכוונת: 
אישי ציבור

מטריד: פקידי בנק עברו להתגורר בדירה שהחרימו

עומד בנתב"ג: צפי 
ל-4 מיליון נוסעים

מטוסים בנתב"ג )צילום: 
משה שי פלאש 90(
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צרכנות 
ט"ז בסיון תשע"ו 622/6/16

קצרצרים
גלידות נסטלה 

 La- משיקה את
Frutta: שלגוני 

פרי מפנקים 
המכילים 50% 
פרי ובין 67-90 

קלוריות ליחידה

חברת "גורי" נכנסת לקטגורית המוצרים ללא גלוטן ומשיקה את 
GFREE - מותג חדש שיאחד תחתיו מגוון רחב של מוצרים ללא 
גלוטן, באיכות גבוהה, 
בטעם משובח 
ובמחירים אטרקטיבים. 
כשרות: בד"צ בית יוסף. 
בין המוצרים: 
קמח, עוגיות, 
פיצה, פירורי 
לחם ועוד

חברת "כרמית" משיקה לקראת הקיץ  את איגלו 
שלוקים באריזה אישית. 20 יח' 

)5 ₪( ובאריזה 
משפחתית של 

70 יחידות )10 ₪( 
בטעמים: פטל, 

ענבים ולימון

חברת ישרקו, משיקה 
בימים אלו בישראל קמח 

פרימיום ייחודי להכנת 
פיצה נפוליטנית אמיתית 

של המותג האיטלקי 
מולינו דה לה ג'ובאנה 
)6 דורות מאז 1832(. 
כשרות: בד"צ מהדרין

מבצע חודש 
בריאות ברשת 

קפה גרג: ארוחות 
בריאות + משקה 

בריאות ב – 50 ₪ 
בלבד. המבצע 
יתקיים במהלך 

חודש יולי

רשת 'קפה קפה' משיקה קולקציית 
משקאות קיץ חדשה הכוללת "אייסים" 
קפואים המבוססים על רכז פירות )מ-99% 
פירות( בטעמים חדשים, לצד שייק על 
בסיס מים ופירות טריים. וכן מילקשייקים 
המבוססים על חלב וגלידה בתוספת 
טעמים מפתיעים

מרעננים וטעימים 
להציג  גאה  'מעולה'  חברת 
שכל  המתוקים  ה'שלוקים'  את 
ההורים  וגם  אוהבים  הילדים 

נהנים. 
המשמחים  השלוקים  עם 
להפתיע  תוכלו  והמרעננים 
ביום  או  בשבת  את הילדים 
של  שלוק  כמו  אין  חם.  שרבי 
'מעולה' קר, כדי להתרענן ולצנן 
השלוקים  על  הלוהט.  החום  את 
מוותר.  לא  ילד  אף  'מעולה'  של 
שמתגעגעים  המבוגרים,  ואתם 
מידי פעם לילד שבכם, ואף אחד 
ותתרעננו  שלוק  קחו  רואה  לא 
מהירות  באיזה  תתפלאו  לרוויה. 

הוא יגמר. 

הכי זול: כלים חד פעמיים
חד  כלים  של  ביותר  המשתלם  המקום  אחר  בחיפוש 
המציע   גדול  מחסן  ״המחסן״,  את  מצאת  פעמיים, 
לאירוח  לבית,  כלים  של  רחב  במגוון  פעמיים  חד  כלים 
ולאירועים. תבניות, כלי הגשה, כלי אוכל, חומרי ניקוי ועוד 
המון מוצרים ממיטב החברות הקיימות היום בשוק. הכל 
והאזור.  ברק  בבני  למצוא  שהצלחנו  הנמוכים  במחירים 
מיועדת  המכירה  ואמין.  ידידותי  מקצועי,  אדיב,  השרות 
03-6245210 ברק  בני   11 עזרא  ולסיטונאות.   לפרטיים 

מיתוג חדש ומרענן 
ג  ת ו מ
ת  ו א ק ש מ ה
ג'אמפ  הקלים 
במיתוג  יוצא 
ומרענן.  חדש 
ת  ר ג ס מ ב
ת  פ ל ח ה
 , ג ו ת י מ ה
ישווק  המשקה 
גם  לראשונה 

וענבים,  תפוחים  מנגו,  טעמים  ב-3  מ"ל(   330( בפחיות 
אחוזי   15% כ-  ומכילים  מובחרים  מפירות  המיוצרים 
סוגי  כל  את  מרענן  ג'אמפ  החדש,  המיתוג  במסגרת  פרי. 
האריזות בעיצוב ויזואלי חדש המאופיין בפירותיות ובקווים 
נקיים הכולל החלפת לוגו. הפחיות יצטרפו לסדרת מוצרי 
בקבוקים  ליטר,   1.5 משפחתי  בקבוק  הכוללים  ג'אמפ 

אישיים 0.5 ו- 0.33 מ"ל. כשרות: בד"צ העדה החרדית.

כפית מדידה חדשה ומאריך כפיות 
מבקשת  'מטרנה'?  של  קטנה  כמות  להכין  רוצה  אמא, 
כפית  את  הכירו  המטרנה?  קופסת  של  לעומקה  להגיע 
את  שהופכים  הכפיות  מאריך  את  וכן  מ"ל  ל-30  מטרנה 
יותר. הכפית  ויעילה  הכנת תחליף החלב לקלה, מדויקת 
לייעוץ  מהמרכז  שיבקשה  מי  לכל  הבית  עד  נשלחת 
תזונתי של מטרנה, וכמובן שהיא מחולקת בנוסף לכפית 
המדידה הרגילה ל 60 מ"ל שניתן למצוא בתוך האריזות. 
רוצים לקבל את הכפיות המיוחדות שלנו? חייגו -1800-32

3333 ונשמח לשלוח לכם בהקדם.

משקאות חדשים לקיץ 
קר  ממשקה  טוב  יותר  מה 
הלוהטים.  הקיץ  בימי  מרענן 
זמן  פסק  לכם  שייתן  משקה 
מזג  העבודה,  של  מהחום 
האוויר, והחיים, משקה  שיעניק 
וזורמת,  טובה  תחושה  לכם 
טעם  עם  חיוביות  אנרגיות 
טוב? בואו להכיר את משקאות 

שבעים  זה  המוביל  נאמן',  'קפה  של  החדשים   הקיץ  
שניחוחן  הידועות  והעוגות  ביותר  הטוב  הקפה  עם  שנה, 
יצא למרחוק. לשורת משקאות הקיץ הצטרפו משקאות 
חדשים: אייס וניל עוגיות, ואייס קינדר בואנו בטעם אגוזים 
מהממם. משקאות שלא תוכלו לוותר עליהם. ברשת נאמן 
אייס  קפוצ'ינו,  הפוך,  טורקי,  שתבקשו,  הקפה  סוגי  כל 
קפה, אייס וניל ועוד, חלבי ופרווה.  קפה קר לצד מיץ גזר 
ועוד  אשכוליות  נקטר  מרעננת,  לימונדה  במקום,  סחוט 

משקאות  קיץ בכל רשת 'קפה נאמן'.

מבינים את הקהילה מצוין
מרחב  מכל  מרכנתיל  בנק  עובדי 
הצלחת  למען  התנדבו  ירושלים 
יום ההתרמה של 'סולם' בו נאספו 
לתמוך  שמטרתן  רבות  תרומות 
הילדים  וקידום  בחינוך  ולעזור 
שנאספו  הכספים  המיוחדים. 
השאלה,  מרכז  להקמת  ישמשו 
למחשבים  והדרכה  תמיכה 
לילדים  המותאמים  ואייפדים 

המתקשים בדיבור ושלמעשה בעזרת ציוד זה מתאפשר  
של  הבנקאים  הסביבה.  עם  קשר  לקיים  אלה  לילדים 
מרכנתיל איישו את עמדות הטלפוניה במוקד ההתרמות 
מנהל  מכובד.  סכום  בגיוס  וסייעו  היום  שעות  כל  במשך 
אזור ירושלים במרכנתיל, מר שאול בביש  סיכם את יום 
ארגון  עם  שנים  ארוך  פעולה  שיתוף  "לבנק  ההתרמה:  
פעילות  של  לשילוב  מובהקת  דוגמא  המהווה  'סולם' 
שיכולנו  שמחנו  הקהילה.  למען  הפעילות  עם  עסקית 

לסייע לקידום פעילותו של הארגון".

למה מי הברז בריאים יותר? 
ביותר  הטובה  השתייה 
לבריאותכם, כפי שאתם 
יודעים, היא שתיית מים. 
טבעי  משאב  הם  המים 
אותו  נתן  שהקב"ה 
ישראל.  בארץ  בשפע 
שלכם  לברז  בדרך 
עשרות  נבדקים  הם 

כי  מוודאים  וחברת מקורות  פעמיים, כאשר תאגיד המים 
הם נקיים ובריאים. התקנות החדשות של משרד הבריאות 
מקיפה  סדרה  עוברים  בישראל  הברז  מי  כי  קובעות 
השתייה  מי  היום  שהם  כך  ואיכות,  תקינות  בדיקות  של 
דוד  ברק'  'מי  תאגיד  מנכ"ל   . במערב  ביותר  האיכותיים 
איכות  של  עליון  לרף  מחויבות  המים  "מערכות  צלניק: 
ובריאות". לדבריו, "בני ברק נמצאת כיום במקום הראשון 
באיכות מי השתייה בברזיה ורוב מכריע של תושבי העיר 

שבע רצון מאיכות המים".

תינוקך בידיים טובות גם בקיץ
לעזור  היכולת  הורה  לכל 
של  החיסון  למערכת 
התזונה  באמצעות  התינוק 
אותה הוא מקבל. סימילאק 
למהדרין מבית אבוט מעניק 
תזונתיים  רכיבים  לתינוק 
להתפתחות  לו  הדרושים 
המערכת  של  תקינה 
דבר  ולחיזוקה.  החיסונית 

שיסייע לו לעבור גם את חודשי הקיץ בצורה בריאה יותר. 
הרכב סימילאק למהדרין הוכח במחקרים מדעיים כתומך 
הנלחמים  והנוגדנים,  החיסון  מערכת  תאי  בהתפתחות 
בסימילאק  מעיים.  בעיות  גם  ומפחיתים  מחלות  בגורמי 
 )2 )משלב  פרהביוטיקה  חיוניים-  רכיבים  שני  למהדרין 
של  הטבעית  החיסון  במערכת  התומכים  ונוקלאוטידים 
התינוק. בכל שאלה בנושא תזונת תינוקך ולקבלת דוגמיות 
ניתן לפנות למוקד "צוות המומחים" של סימילאק, הכולל 

דיאטניות קליניות בטלפון 1800-65-65-01.

רוצה לעצב מגש שיקצור לך מחמאות?
וירקות  פירות  של  הדקורציה 
דבר  לשם  הפכה  מגולפים 
מלכותיים  הכי  במקומות 
ביה"ס  חדשניים.  ואירועים 
ללימוד  -המרכז  סומך  אסתר 
אומנויות הפיסול וגילוף בפירות 
הוותיק  המוביל,  הינו  וירקות 
ובארה"ב  בארץ  והחדשני 

אומנותית  חריטה  גילוף,  הוא-פיסול,  הקונספט  בתחום. 
תלת מימדית בקו נקי תוך שימוש בחומר איכותי ברמת 
מתקיימים  האומנות  לימודי  במסגרת  גבוהה.  דיוק 
קורסים, סדנאות, השתלמויות וחוגים בכל הארץ, ברמה 
יחידנית או רבת משתתפים. הקורס כולל חומרים באיכות 
הוא  שיעור  כל  ביותר.  המהודרות  ובכשרויות  טובה  הכי 
חוויה מהנה ומלמדת, ואת יוצאת עם עבודה שאת יצרת 
שזה  או  להתמקצע  חולמים  ומפנקת.  מושקעת  באריזה 
וחוויה:  מקצוע  לרכוש  בואו  שלכם,  מהתחביבים  אחד 

054-8483660 / 054-8424007

בשורה: בירה טובורג מהדרין
לאגר  בירת  היא  טובורג  בירה 
בעלת גוון ענברי עמוק וטעם עשיר. 
נוצר  טובורג  של  העשיר  הטעם 
איכותיים  גלם  בחומרי  משימוש 
ייחודית  תערובת  ביניהם  במיוחד, 
ובראשם  המורכבת מ-3 סוגי לתת, 
לתת הבוטיק הייחודי קארה אמבר, 
של  מושלמת  הרמוניה  היוצרים 
תערובת  עשירים.  קרמל  טעמי 
הלתת הייחודית של טובורג מעניקה 
וטעמים  ענברי  צבע  למשקה 
שהופך  מה  ומלאים,  מורכבים 

הישראלי.  לטעם  ביותר  למתאימה  טובורג  בירה  את 
ומתאימה  קלאסי  טעם  בעלת  לחיך,  ערבה  טובורג  בירה 
להזדמנויות רבות, כמו ליל שישי, עונג שעבאס ועוד. כעת 
מושקת הבירה לטובת צרכני המהדרין בכשרות מהודרת 

של הרב לנדא שליט"א.

ליווי מקצועי ואישי חינם
מטרנה,  של  תזונתי  לייעוץ  המרכז 
פניות  כ-400  מגיעות  אליו  אשר 

אישי  מהימן,  מקור  מהווה  ביום, 
וליווי  ייעוץ  מידע,  לקבלת  ואיכותי 
בכל הקשור לתזונת התינוק. מגוון 

המגיעות  הפניות 
לייעוץ  למרכז 
רחב  הוא  תזונתי 

על  שאלות  וכולל 
תקופת טרום הלידה, 

לבקבוק  מעבר  טבעית,  הזנה  תינוקות,  שנת 
התינוק.   והתפתחות  מוצקים  למזונות  מעבר  ובהמשך 
מקצועי  צוות  עונה  נוספים  נושאים  ועל  אלו  נושאים  על 
המשלבות  טבעית  והזנה  שינה  תזונה,  יועצות  של  ומיומן 
תזונתי  לייעוץ  המרכז  רב.  וניסיון  נרחב  ידע  בתשובותיהן 
של מטרנה 1800-32-33-33 שיחת חינם. שעות הפעילות: 

ימים א-ה 8:00-20:00, יום ו' וערבי חג 8:00-12:00

טכנלוגיה ועיצוב מושלמים 
בעולם  מהפכה 
האוויר:  מיזוג 
של  המזגנים 
בלומברג מגיעים 
לישראל ומביאים 

מזגני  יוקרתי.  ועיצוב  מתקדמת  טכנולוגיה  איכות,  איתם 
בעולם,  המחמירים  הבטיחות  בתקני  עומדים  בלומברג 
בחשמל  וחסכוניים  במיוחד  שקטים  עוצמתיים,  מזגנים 
עם דירוג אנרגטי A. ב'ראלקו', יבואנית בלומברג לישראל, 
איכות של בלומברג הפועלים בטכנולוגיות  מציעים מזגני 
מתקדמות לשמירה על תפוקת קירור קבועה ופיזור נכון של 
האוויר, ויסות הכוח האנרגטי כדי שהמזגנים יהיו חסכוניים 
מנהלת  רוזיאק  זיוי  לסביבה.  וידידותים  בחשמל  במיוחד 
תקשורת שיווקית ראלקו יבואנית בלומברג אומרת: "מוצרי 
פי שלושה מהשימוש בכל  עובדים  החשמל בבית החרדי 
בית ממוצע אחר בישראל. לכן חשוב לצרוך מותג איכותי 
ומוצר אמין שיחזיק מעמד לאורך שנים. האיכות הגרמנית 

של בלומברג היא הפתרון לבית החרדי".

'הופכים ארוחה לערוכה' 
"נפגשים  פעילות  במסגרת 
ביום  תתקיים  טפחות",  במזרחי 

גליקסברג  6.7.16, הרצאה עם אלישבע  ל' בסיוון  רביעי, 
מחודש  חלק  הינה  זו  פעילות  טפחות.  מזרחי  בסניף 
הארץ  ברחבי  נבחרים  בסניפים  המתקיים  "נפגשפים" 
של  והאירוח  הקולינריה  בתחום  הרצאות  סדרת  הכולל 
גליקסברג,  אלישבע  בתחום.  ומומחים  מובילים  שפים 
רזי  על  למשתתפות  תספר  אירוע',  של  'יופי  מנכ"לית 
מדעי  מתחום  מעשית  סדנה  בשילוב  ההום-סטיילינג 
מדוע  ביניהם:  נושאים,  מגוון  תכלול  ההרצאה  האירוח. 
את  המרכיבים  הפרמטרים  מהם  עריכה?  כללי  צריך 
אופי האירוח,  על  'עיצוב שולחן'? השפעת הצבע  המונח 
מקצועיים  טיפים  אישית,  לעריכה  השראות  קומפוזיציה, 
ועוד. המפגש לנשים בלבד, בסניף מזרחי טפחות ברחוב 
ופתוחה  עלות  ללא  הכניסה  ברק.  בבני   64 עקיבא  רבי 
לקהל הרחב )לא רק ללקוחות הבנק(. ההרשמה מראש 

חובה: 077-6004060 או באתר הבנק.

קוסקוס פשוט מעולה
מוצרי  משווקת  'מעולה'  חברת 
ומשובחים  איכותיים  בישול 
עליכם  שיקלו  להכנה,  ופשוטים 
זמן  קצת  עוד  לחסוך  לכם  ויעזרו 
בבישול ולעלות את רמת התבשיל 
טוב  קוסקוס  בשביל  שף.  לדרגת 
דורש  הוא  שכן  והרבה,  זמן  צריך 
הרבה  לכן  שעות.  כמה  של  אידוי 
וזמין  מהיר  לתחליף  פונים  מאתנו 

יותר, קוסקוס קנוי ומעובד, הטעם כמובן ממש לא אותו 
הדבר וגם לא המרקם. חברת 'מעולה' מביאה את הפתרון 
קל  מעובד  לא  מסולת  איכותי  אמתי  קוסקוס  המושלם, 
להכנה וטעים ממש כמו זה שמתבשל בסיר אידוי במשך 
לפי  במיקרוגל  דקות   4 הוא  ההכנה  זמן  שעות.  כמה 
המרשם הכתוב ע"ג האריזה. בין המוצרים: קוסקוס דק / 

עבה ופתיתים. כשרות בד"צ העדה החרדית.

אופנה לתלמידי ישיבות וחתנים 
מחפשים פריטים אופנתיים ללוק 
תוכלו  ברנואר  ומדהים:  חגיגי 
מובילה  גברים  אופנת  למצוא 
מכנסים,  וז'קטים,  חליפות   –
עניבות  נעלים,  לבנות,  חולצות 
שמחה  חג,  לשבת,  וחגורות 
נוח.  קיץ  לזמן  ישיבתי  וליום-יום 
רנואר  של  החגיגית  הקולקציה 
ולחתנים,  ישיבות  לבני  מתאימה 
בעיצוב אופנתי ובקו צעיר וייחודי. 
שחור.  הכל  שלא  תגלו  ברנואר 

חליפות  דוגמת  כהים,  בצבעים  פריטים  של  רחב  מגוון 
בצבעוניות של כחול עדין, אפור עכבר ושחור עדין. ברנואר 
רבים  פריטים  כוללת   2016 קיץ  קולקציית  כי  מדגישים 
המתאימים לצעירים חרדים ולבני ישיבות, באיכות גבוהה 
ומוקפדת. עכשיו ברנואר סייל קיץ מיוחד עם עשרות אחוזי 

הנחה והטבות בלעדיות בחנויות הרשת ובאתר.

חדש: ליקוויטיינר - בקבוק 
הקסם של חברת "שורש" 
למים )קרים ורותחים( 
בקבוק מתקפל, בנפח גלילי, 
עשוי יריעה ייחודית אנטי 
בקטריאלית. מגיע בנפח של 1 
 או 2 ליטר במחיר: 30 /35 ₪ 

רפואת הילדים מתרחבת בב"ב
שירותי  מכבי 
מרחיבה  בריאות 
בבני  שירותיה  את 
לרפואת  ברק, 
במכבי  הילדים  
ברק   בבני 
רופאה  מצטרפת  
ד"ר   – חדשה 
סרי   – בלטר  ג'ודי 
ברפואת  מומחית 

ילדים ורופאה בכירה במחלקת אשפוז ילדים בבית החולים 
הרפואי  למרכז  מצטרפת  סרי  בלטר  ד"ר  הישועה.  מעייני 
ברחוב כהנמן בבני ברק. לזימון תורים ניתן להתקשר למוקד 
. המנהל הרפואי של   *3555 מכבי ללא הפסקה – במספר  
סרי  בלטר  ד"ר  כי  מציין  ברגנר  איתן  ד"ר  ברק   בבני  מכבי 
מצטרפת לעשרות הרופאים החדשים שהצטרפו למכבי רק 

בשנה האחרונה.

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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כואבים בית ישראל , המוני יחד עם בני ברק, עיר התורה והחסידות תושבי
הנאמן הרועה נשגב, וצדיק , האי גאון התורה עמוד של הגדול צערם את
האדיר, הגאון  מרן ישראל, בית להמוני ויראתו תורתו מאור המאציל 

כהן שליט¢א רבי שלום
התורה חכמי מועצת ונשיא יוסף פורת ישיבת ראש
שליט¢א¨ בן≠שמעון מסעוד ורבי נסים רבי שלמה¨ רבי המנוחה אחי הגדולים הגאונים של

הי¢ו המעטירה המשפחה בני כל ושל

והמידות, אצילת הנפש הדגולה, הצדקנית של הרבנית הסתלקותה על
ביתה על כל שהאירה בת גדולים, על לשונה, חסד ותורת פרשה לעני כפה

הגדול, בעלה חיל עטרת אשת וסביבתה,

הצדקנית הרבנית

מרת יעל כהן ע"ה
בן-שמעון זצוק"ל מנצור רבי המפורסם הצדיק מרן הגאון בת

Æהדגולה יבלח¢א המשפחה בני ולכל הגדול הגאון למרן ומביעים תנחומים
בגבולם¨ ושבר שוד ישמע לא ליבם¨ שברון את ירפא לב לשבורי הרופא

Æנוחם ימצאו כלל ישראל למען הגדולים ובמעשיהם ßודבר ד התורה ובהפצת

ראש העיר חנוך זייברט¨
רה¢ע מ¢מ רובינשטיין¨ אברהם

רה¢ע סגן דדון¨ אליהו
המועצה וחברי רה¢ע סגני
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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" 

ורבי 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
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מרכז שקד מזמין אותך התומכת
בבן משפחה מבוגר

לקבוצת תמיכה
בקבוצה תקבלי כלים
תמיכה, חיזוק והכלה

שיוסיפו לך כוחות להמשיך להעניק

קבלת קהל: מרכז שקד - רחוב בעל התניא 34 בני ברק 

ימים ב', ה‘ 15:00-8:30  ימי ג' 18:30-11:30

shakedbb10@gmail.com :מייל

להרשמה: - 03-5092957  ;  03-6186832 
חנוך זייברט                                    שי אזולאי, נצ“מ

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

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

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

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

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

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

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

כגון השמעת מוסיקה וקריוקי באופן שמטריד את השכנים.

      

 השיטור העירוני בני-ברק                             

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

קנסות כבדים למפירי תקנות הרעש!

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

www.bnei-brak.muni.il

בברכה ובתודה על שיתוף הפעולה,

פחות רעש – יותר איכות חיים

















מהי מסעדת ההיימיש 
ביותר  הטובה 
שאתה מכיר?

הצביעו עכשיו 
לזכות  ותוכלו 
טיסה  בכרטיס 
לפראג! זוגי 
0723-770-780
מקס פפסי  של  המתנות  ניידת  ובנוסף, 
תמתין לכם מחוץ לרשתות השיווק הנבחרות
עם מגוון פרסים ושוברים למסעדות מובילות
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