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מאת: חיים בנשק

יום ראשון חופש: ועדת שרים לחקיקה אישרה השבוע 
במשק,  ארוך  שבוע  לסוף  החוק  הצעת  את  )ראשון( 
אותה יזם חבר הכנסת אלי כהן מכולנו. על פי ההצעה, החל 
משנת 2017, כל עובד יזכה לשישה סופי שבוע ארוכים בשנה, 
שיוגדרו מיום חמישי ועד שני. עוד נקבע, מספר ימי הלימודים 
הראשון  ימי  שישה  מתוך  שינוי.  ללא  יוותר  התלמידים  של 
הימים  וארבעת  הקיץ,  בחופשת  יהיו  יומיים  החופשיים, 

הנוספים ירדו מחופשת הפסח או מחופשת החנוכה.
בדומה  העבודה  שבוע  לקיצור  ממהלך  כחלק  באה  ההצעה 
להיקף השעות במדינות ה-OECD, במקביל לנקיטת צעדים 
להגברת הפריון במשק. שישה סופי השבוע הארוכים מקצרים 
את שבוע העבודה בשעה אחת, שכן מדובר בהפחתה של 8.5 
השבועיות  העבודה  שעות  כלומר,  כחודשיים.  פני  על  שעות 

של העובדים ירדו מ-43 ל-42 שעות שבועיות.
הפוליטית.  הקשת  רחבי  מכל  רחבה  לתמיכה  זכתה  ההצעה 
ברכתם  את  נתנו  התיירות  ושר  האוצר  שר  הממשלה,  ראש 
משרדו  ממנכ"ל  ביקש  אף  כחלון  משה  האוצר  שר  למהלך. 
בקרב  גם  בעניין.  המקצועית  העבודה  את  לרכז  באב"ד  שי 
לשכות  איגוד  כשנשיא  למהלך,  תמיכה  נרשמה  התעשיינים 
גונן מהתאחדות בתי המלון הביעו  המסחר אוריאל לין ואלי 

תמיכה בהצעה.
יוזם ההצעה, ח"כ אלי כהן אמר, כי "המעבר לסופ"ש ארוך 
תועלות  בחובו  וטומן  העבודה  מאפייני  את  דרמטית  ישנה 

חיי  בין  האיזון  הגברת  העובד,  ביניהן, צמצום שחיקת  רבות 
הפרט,  של  החיים  איכות  שיפור  העבודה,  לחיי  המשפחה 
וסנכרון  והתיירות  המסחר  כדוגמת  כלכליים  לענפים  תרומה 
ההורים.  של  העבודה  ימי  מול  התלמידים  של  החופשה  ימי 
ולמעבר  במשק  הפריון  להגברת  צעדים  בתוכו  כולל  המהלך 

."OECD-להיקף שעות עבודה דומה ל
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ששאף לחוק שיצמצם את שעות 
כי  ואמר  למברכים  הצטרף  שבועיות,  שעות  ל-40  העבודה 
"פעילותו של ח"כ כהן היא פעילות מבורכת וחשובה ומסמנת 
את תחילת התהליך אבל חשוב לזכור כי קיצור שבוע העבודה 
היתר, באמצעות הפחתת שעות העבודה  בין  חייב להתבצע, 
עובדים  בישראל  העובדים  שעות.  ל-40  בישראל  השבועיות 
היום 43 שעות שבועיות על פי החוק, וזה יותר ממה שעובדים 
ברוב מדינות ה-OECD. מציאות זו נושאת השלכות שליליות 
לבין  עבודה  בין  לאזן  בישראל  העובדים  של  יכולתם  על  גם 

המשפחה, וגם על פריון העבודה במשק".
יזם  ב-2009  בנושא.  הראשונה  אינה  היא  כהן  של  ההצעה 
סילבן שלום הצעה דומה לסוף שבוע ארוך. שלום אף קידם 
את היוזמה והצליח להשיג את התמיכה של לשכות המסחר, 
המלונאים ועוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלא שש לתת 
ליריבו במפלגה את הקרדיט, סירב לתת תמיכה להצעה והיא 

ירדה מהפרק.
התאחדות  נשיא  היה  המהלך  בכל  התנגדות  שהביע  מי 
ההצעה  כי  השבוע  בתחילת  שאמר  ברוש  שרגא  התעשיינים 
בנק  של  תחשיבים  פי  על  אשר  כבדות  עלויות  איתה  נושאת 

ישראל, משרד האוצר והתאחדות התעשיינים, עלולות להגיע 
"התוצאה של  מיליארד שקל.  כ־8  תוצר, שהם  לאחוז  כמעט 
בתנאי  פגיעה  המוצרים,  ייקור  תהיה  החופשה  ימי  תוספת 

העובדים ובפעילות העסקית". 

על פי ההצעה של ח"כ אלי כהן החל משנת 2017 יונהגו במשק שישה סופי שבוע ארוכים מחמישי עד שני  סופי 
השבוע הארוכים יסונכרנו עם חופשות בתי הספר  ניסנקורן: "צריך להפחית את שעות העבודה השבועיות בישראל 

ל-40 שעות"  באיגוד התעשיינים התנגדו: "התוצאה של תוספת ימי החופשה תהיה ייקור המוצרים"

 כ"ג בסיון תשע"ו 229/6/16

ועדת שרים לחקיקה אישרה: 
סופ"ש ארוך אחת לחודש

 מתנגד. שרגא ברוש

דו"ח אור ירוק: הערים החרדיות הכי פחות מסוכנות
  בצל הסכם הפיוס עם טורקיה, סיכמה ישראל עם טורקיה כי יוקם צינור שיאפשר את ייצוא הגז הטבעי למדינות באירופה
נתניהו ברומא: "ההסכם פותח פתח לשיתוף פעולה בנושאי כלכלה ואנרגיה לרבות בנושא הגז. הגז טומן בחובו אפשרות של 

חיזוק המשק הישראלי וקופת המדינה"
מאת:  יעקב אמסלם

ביטחוני  המדיני  הקבינט  צפוי  )רביעי(,  היום 
טורקיה.  עם  הפיוס  הסכם  את  ולאשר  להתכנס 
באזור,  המדינות  בין  בהסכם  החשיבות  הצהרות  מלבד 
משמעותית  כלכלית  משמעות  תהיה  שלהסכם  הרי 

בתחום מכירת הגז הטבעי שבידי ישראל. 
תנאים  נכתבו  לא  הגז,  בסוגיית  העוסק  בהסכם  בסעיף 
פרטניים אלא קווים כללים לפיהם יתקיים מסחר של גז 
בין המדינות. במסגרת המגעים, ישראל וטורקיה יפעלו 
ישראל.  של  הטבעיים  הגז  ממאגרי  גז  צינור  להקמת 
ולמכור  מישראל  טבעי  גז  לרכוש  עניין  תביע  טורקיה 

אותו לשווקים אירופים. 
ל'ביזנס' נודע, כי עוד בשנת 2015, כשהחלו המגעים על 
הסכם פיוס עם הטורקים, לקחו בלשכת ראש הממשלה 

למדינות  וממנה  לטורקיה  גז  לייצוא  האפשרות  את 
אירופיות. 

המשבר  רקע  על  גבר  ההסכם  לחתימת  הטורקי  הדחף 
בתקשורת  דיווחים  פי  על  רוסיה.  עם  טורקיה  ביחסי 
על  המגעים  את  להקפיא  מוסקבה  הורתה  הטורקית, 
הגז  הזה,  במצב  המדינות.  בין  תת-ימי  גז  צינור  הקמת 
הטורקים  הטורקים.  עבור  לאטרקטיבי  הופך  הישראלי 
ידעו זאת, אנשי נובל אנרג'י ידעו זאת ונתניהו ידע זאת.

לנושא  נתניהו  הממשלה  ראש  התייחס  ברומא,  בנאומו 
בנושאי  פעולה  לשיתוף  פתח  "פותח  ההסכם  כי  ואמר 
בחובו  טומן  הגז  הגז.  בנושא  לרבות  ואנרגיה  כלכלה 
המדינה".  וקופת  הישראלי  המשק  חיזוק  של  אפשרות 
ליצור  גם  אבל  מהמים  הגז  את  להוציא  "צריך  לדבריו, 
שווקים לאותו גז. לוויתן יכול לספק גם את השוק המצרי 

וגם את השוק הטורקי ואספקה דרך טורקיה לאירופה.

ההסכם עם טורקיה: הרווח של חברות הגז

תועלת כלכלית לשתי המדינות. נתניהו וארדואן 



מנתוני דו"ח אור ירוק שהתפרסמו השבוע, עלה כי כבישי הערים החרדיות הכי פחות מסוכנים לילדים  במקום 
הראשון נמצאת חדרה, בני ברק רק במקום ה-26, בית שמש ומודיעין עלית סוגרות את הרשימה  אור ירוק: "חייבים 

להגביר את המודעות בקייטנות"

מאת: חיים בנשק

שר הבריאות יעקב ליצמן אמר בשבוע שעבר כי יעמוד 
במחיר  גם  יתקבל,  ממלכתי  סיעודי  שביטוח  כך  על 

משבר קואליציוני.
הביטוח  סוכני  לשכת  בכנס  הבריאות,  שר  שנשא  בנאום 
בשבוע שעבר, אמר השר כי "אדאג לכך שיהיה ביטוח סיעוד 
זה היא  גם אם המשמעות של  כך,  אני אעמוד על  ממלכתי, 
את  להראות  כדי  הוסיף,  ליצמן  ממשלתי".  למשבר  להגיע 
רצינותו: "אני לא הולך לוותר על זה, ואז יאלצו לחפש מתווך 
חייהם של האזרחים  נתניהו. תפקידנו לשפר את  עבור  אחר 
שום  ואין  חיינו  כל  לאומי  ביטוח  משלמים  אנו  הוותיקים. 

סיבה שהילדים יאלצו גם לממן את הסיעוד של הוריהם".
במהלך נאומו שיבח ליצמן את מערכת הבריאות, "לצד הרעות 
במערכת הבריאות הישראלית יש גם נקודות חיוביות רבות, 
מבחינת  בעולם  הרביעי  במקום  ממוקמת  ישראל  למשל  כך 
תוחלת חיים, כמו כן הריפוי בישראל מסרטן הוא מהגבוהים 
בעולם". שר הבריאות תקף הביורוקרטיה הישראלית, "כיום 
שיעור  לפי  יקבע   MRI-ה שירותי  ששיעור  קובע  החוק 
אוכלוסייה, ועל כך יש לי מחלוקת קשה עם משרד האוצר. 
איומה,  היא  הישראלית  הבריאות  במערכת  הביורוקרטיה 

ואנחנו יכולים לשנות את זה".
בהתייחסו לנושא סל הבריאות, אמר השר, "תפקידנו להמשיך 
את ביטוחי הבריאות, להגדיל את סל הבריאות, ולאפשר לכל 
אדם בישראל לקבל שירותים ותרופות מצילות חיים, גם אם 

להוריד  עלי  בסל. כשר הבריאות חלה החובה  נמצאות  אינן 
ולתת את האפשרות לכל אזרח הנגשה  את המחירים האלה 
לתרופות. אני מקווה שנגיע להסכם בשבועיים הקרובים עם 

משרד האוצר בעניין זה, אנחנו קרובים מאוד לכך".
בכנס:  אמר  אברמוביץ,  אריה  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
לה  התרופה  חולה.  בישראל  הציבורית  הבריאות  "מערכת 
של  נוסף  תקציב  היא  הציבורית  הבריאות  מערכת  זקוקה 
בלבנון  למערכה  לצאת  עלינו  שנגזר  כפי  רבים.  מיליארדים 
שתכנית  כפי  שקלים,  מיליארד   12 המדינה  לקופת  שעלתה 
 – שקלים  מיליארד   10 המדינה  לקופת  עלתה  ההתנתקות 
את  ולהבריא  עתק  תקציבי  לפנות  הוא  תפקיד הממשלה  כך 
מערכת הבריאות הציבורית – כי זו המחויבות הבסיסית בין 

מדינה לאזרחיה".

מאת: חיים בוזגלו

יוצאים  ישראל  שילדי  בזמן  בפתח:  הגדול'  'החופש 
מתגוררים  הם  בהם  הערים  ורחובות  כבישי  לחופשה, 
הערים  שחשבתם  מה  למרות  אולם  יותר,  למסוכנים  הופכים 

החרדיות הכי פחות מסוכנות לילדים.
עולה  )ראשון(,  השבוע  שהתפרסם  ירוק'  'אור  דו"ח  מנתוני 
תושבים  מ50,000  יותר  בהם  בישראל  ערים   31 מתוך  כי 
העיר חדרה היא העיר שבה נפגעים הכי הרבה ילדים )0-14( 
חיפה,  נמצאת  השני  במקום  הקיץ.  בחודשי  דרכים  בתאונות 
ילדים  ילדים בתאונות דרכים לכל אלף  בה נפגעים בה 2.09 
במקום  ניצבת  ים  בת  העיר  הקיץ.  בחודשי  דרכים  בתאונות 
השלישי, כאשר 2.07 ילדים נפגעים בתאונות דרכים לכל אלף 

ילדים.
הלשכה  נתוני  על  המבוסס  הדו"ח,  של  המפתיעים  הנתונים 
שמפתיעות  החרדיות  הערים  הם  לסטטיסטיקה,  המרכזית 
מגיעה  בה  הרבה  הצפיפות  למרות  ברק  בני  העיר  לטובה. 

את  סוגרים  עילית  ומודיעין  שמש  בית  ואילו  ה-26  למקום 

הרשימה במקומות ה30 ו-31 בהתאמה. גם תל אביב וירושלים 

ה-7  במקום  ממוקמת  אביב  תל  לילדים,  מסוכנות  פחות 

וירושלים ניצבת במקום ה-22.
אביב,  ותל  לירושלים  המחמיאים  הנתונים  למרות  זאת,  עם 
יש לזכור מדובר בבדיקה באופן יחסי, אולם כשמסתכלים על 
המספרים הכללים ובחישוב על פי כמויות הילדים שנמצאים 
ילדים  הרבה  הכי  נפגעים  שבה  העיר  היא  ירושלים  בעיר, 
בחודשי הקיץ. 294 ילדים נפגעו בתאונות דרכים בעיר בחמש 
השנים האחרונות, 133 ילדים בתל אביב שמצאת במקום השני 

וחיפה שלישית עם 11 ילדים.
שמואל אבואב מנכ"ל עמותת אור ירוק מסר בתגובה לממצאי 
הדו"ח כי: "ראשי הערים חייבים לרכז מאמץ כדי לצמצם את 
מספר הילדים שנפגעים בכל השנה בתאונות דרכים ובמיוחד 
להתקין  חייבים  גדולות.  סכנות  עימו  שמביא  הגדול  בחופש 
פארקים,  כמו  ילדים  של  גבוהה  ריכוז  בסביבת  האטה  פסי 
לסכנות  המודעות  את  להגביר  ובמקביל  ומתנסי"ם  גינות 
עירונית  ופעילות  הקייטנות  באמצעות  גם  מציב  שהכביש 
המשטרה  עם  ידיים  לשלב  הערים  לראשי  קורא  אני  נוספות. 
החופש  את  יעברו  הילדים  שכל  מנת  על  ולפעול  המקומית 
בשלום ויתחילו את שנת הלימודים הבאה בריאים ושלמים". 

3        כ"ג בסיון תשע"ו 29/6/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

ליצמן מתעקש: 
ביטוח סיעודי 

גם במחיר משבר 
ממשלתי

בנאום שנשא שר הבריאות בכנס לשכת סוכני הביטוח אמר ליצמן כי יתעקש על ביטוח סיעודי יתקבל אף 
במחיר של משבר קואליציוני: "אני לא הולך לוותר על זה, ואז יאלצו לחפש מתווך אחר עבור נתניהו"

דו"ח אור ירוק: הערים החרדיות הכי פחות מסוכנות

סכנת נפשות. ילד חוצה את הכביש  

לא מוותר. השר ליצמן
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PB        כ"ג בסיון תשע"ו 29/6/16        כ"ג בסיון תשע"ו 429/6/16    י"ח בטבת תשע"ו 

מאת: חיים בוזגלו

אנשי  בבעלות  שנמצא  'ווינרס',  הפומביות  המכירות  בית 
של  מסמכים  ארכיון  למכירה  העמיד  חרדיים,  עסקים 
משפחות נתניהו-מרגולין אך כעבור מספר ימים הסיר את הפריט 
לטענתו  החברה,  למשרדי  הגיע  משפחה  שבן  לאחר  מהמכירה 

לבקשת ראש הממשלה, ורכש את הפריטים.
העיתונאי בן כספית חשף, כי ארכיון היסטורי אישי הכולל אלפי 
מיליקובסקי  משפחות  של  אישיים  ומכתבים  תעודות  מסמכים, 
-נתניהו ומרגולין הוצע למכירה על ידי בית המכירות הפומביות 

'ווינרס' והוסר מהקטלוג באופן חריג כעבור מספר ימים.
היתר  ובין   1,800$ של  התחלתי  מחיר  תמורת  הוצע  הארכיון, 
הפריטים  עסקיים".  משפחה  "סודות  הקטלוג  על-פי  הכיל 
שהוצעו למכירה כלללו בין היתר, מסמכים ותעודות של הרב נתן 
מיליקובסקי )תרל"ט – תרצ"ה(, סבו של ראש הממשלה בנימין 
נתניהו. הרב מילקובסקי,בוגר ישיבת וולוזי'ן, נחשב לציוני נלהב, 
אולמות  שמילא  ביותר  הטובים  הציוניים  הנואמים  כאחד  ונודע 

ברחבי אירופה וארה"ב.
אחד מהמסמכים שהועמד למכירה, הוא תעודת הנתינות של נתן 
מיליקובסקי הנושאת חותמות של המנדט הבריטי משנת 1926. 
בתעודה, משלוח ידו מוגדר כ"רב וסופר" ונמנים שם ילדיו בהם 
במקום  מוזר  ובאופן  נתניהו  בנימין  של  אביו  בן-ציון  הבכור 
תמונות  עשרות  מצויות  באוסף  אשה.  תמונת  מופיעה  תמונתו, 
מקוריות –תמונות פורטרט וסטודיו גדולים של בן – ציון נתניהו, 
עזר וייצמן, ותמונות ותעודות של אירועים וקשרים דיפלומטיים 

ומשפחתיים של משפחת מיליקובסקי ונתניהו בארה"ב ובארץ.

"הפריט הוסר מהמכירה"
חלק נכבד מהאוסף הוא ארכיון אישי של בועז מרגולין )שנישא 

למשפחת מיליקובסקי-נתניהו(, משנות ה 20 ועד שנות ה- 60, 
מכן  ולאחר  בעזה  היהודי  היישוב  מראשוני  הייתה  שמשפחתו 
ייצוא.  עסקי  ומנהל  כקבלן  עבד  מרגולין  רחובות  המושבה  של 
)עברית,  בארכיון הופיעו מאות מכתבים אישיים במספר שפות 
אידיש, גרמנית, צ'כית(, סטנסלים ואגרות המתעדים התכתבות בין 
רבים מבני המשפחה )מהצד שלו וממשפחת נתניהו( מפלסטינה, 
של  להתיישבותה  הקשורים  עיתונות  וקטעי  וארה"ב,  אירופה 

משפחת מרגולין בעזה.
לאחר שבן  ימים  מספר  כעבור  הוצא מהמכירה  הפריט  כאמור, 
שהערכת  למרות  זאת  בכ-3000$  הארכיון  את  רכש  משפחה 
בית המכירות עמדה על 4000$ ל-6000$. לטענת בן המשפחה, 
ראש הממשלה נתניהו פנה אליו והסביר לו ש"אסור שהארכיון 

יסתובב בחוץ". יתכן מאוד שהעובדה שהטרידה את נתניהו היתה 
ההבטחה של בית המכירות כי הארכיון כולל מסמכים המכילים 

"סודות משפחה עסקיים".
פריטים השייכים לפוליטיקאים מעוררים עניין רב בקרב אספנים 
והביקוש אליהם גבוה. מכתב ברכה ששיגר דוד בן-גוריון למשה 
אוסף  ואילו  ב-1,046$  בעבר  נמכר  נכדתו  הולדת  לרגל  דיין 
מסמכים של סופרים ופוליטיקאים בהם בהם שמעון פרס, בנימין 
נתניהו, מנחם בגין, משה שרת, משה דיין ואחרים נמכר בסכום 
של כ-3,600$. כך גם, דרכונו האישי של בן גוריון נמכר במכירה 
פומבית בעבר ב-34,000$ וגלויה ששיגר משה דיין לנכדתו עת 

כיהן כשר הבטחון מקמפ דיויד נמכרה ב-2,300$.

בית המכירות החרדי 'ווינרס' הציע למכירה מסמכים ותעודות של משפחת נתניהו  ראש הממשלה שלח את 
אחד מבני משפחתו שירכוש את המסמכים בטענה כי "אסור שהארכיון יסתובב בחוץ"  יתכן שהסיבה לרכישה, 

סודות עסקיים של המשפחה שנמצאו במסמכים

הועמד למכירה ונגנז: המסמכים 
ההיסטוריים של משפחת נתניהו

בשבוע שעבר ביצעו יחידות המע"מ מבצע רחב היקף לתפיסת חשמלאים המעלימים מס  במסגרת 
המבצע נבדקו 261 חשמלאיים, אצל 39% כבר נמצאו העלמות מס בהיקף של 46 מילון שקל 

מאת:  שי ויספיש

מבצע  שעבר  בשבוע  ערכו  הארץ  ברחבי  מע"מ  יחידות 
המבצע  במסגרת  בניין.  חשמלאות  בתחום  ארצי  ביקורת 
בוקרו 261 חשמלאים שלגביהם עלה חשד לביצוע עבירות מס, 
והתגלו ממצאים ראשוניים אצל 39% מהם המעידים על העלמות 
 16 ל-  כן,  כמו   .₪  46,000,000 כ-  של  כולל  בהיקף  הכנסות 
ו-2  פליליים  הליכים  נפתחו  נגד 19  הספרים,  נפסלו  חשמלאים 

חשמלאים נעצרו ושוחררו בערבות.
גבייה  אכיפת  מבצע  נערך  שעבר,  השבוע  במהלך  במקביל, 
והוצאה לפועל בשיתוף פעולה עם היחידות הארציות לאכיפת 
מס,  חייבי   1736 ל-  הגיעו  במסגרתו  ישראל,  ומשטרת  הגבייה 
וגבו 107,000,000 ₪ ועוקלו 99 כלי רכב. כמו כן, בוצעו 845 
ביקורות בעסקים ממגוון תחומים והתגלו ממצאים ב- 107 מהן 

שהועברו להמשך טיפול.

התבצע  רמלה,  מע"מ  משרד  עובדי  שערכו  פעילות  במסגרת 
חשבוניות  בקיזוז  החשודים  חשמלאים  שני  של  בביתם  חיפוש 
בבית  בערבות  ושוחררו  נעצרו  הם  מס,  והעלמות  פיקטיביות 
משפט השלום בראשון לציון. פאדי שראיעה, בן 37 מלוד, נעצר 
בחשד כי ניכה מס תשומות בעזרת חשבוניות פיקטיביות בהיקף 
וג'מאל   .2016-2012 השנים  בין   ₪  3,000,000 כ-  של  כולל 
פיקטיביות  חשבוניות  ניכה  כי  החשוד  מלוד,   33 בן  שראיעה, 
בחיפוש   .2016-2013 השנים  בין   ₪  500,000 כ-  של  בהיקף 
בביתו נמצאו צ'קים פתוחים, כסף מזומן, יומני עבודה "שחורים" 

וחשבוניות החשודות כפיקטיביות.
חשמלאי  התגלה  חדרה  מע"מ  משרד  אנשי  שביצעו  בפעילות 
בניין שקיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות אלפי שקלים 
העסיק.  אותם  מהשטחים  עובדים  בעזרת  שביצע  עבודות  בגין 
בעזרת  חוקיים  הלא  העובדים  העסקת  את  הסווה  החשמלאי 
חשבוניות פיקטיביות שקיבל מספקים שלא ביצעו עבורו עבודה 

וזאת תמורת עמלה ותשלום המע"מ.

בפעילות שביצעו אנשי מע"מ בבאר שבע התגלו שני חשמלאים 
שקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסכומים של כ- 650,000 ושל כ- 
החקירות  במחלקת  טיפול  להמשך  יועברו  אלו   .₪  1,000,000

ויחויבו בתשלום המסים.
לצד הביקורות בוצעו גם פעולות אכיפה, במהלכן הגיעו עובדי 
צפון  לפועל  הוצאה  ויחידת  חיפה  מע"מ  עובדי  טבריה,  מע"מ 
למע"מ  חוב  בעלי  עוסקים  אותרו  בהם  בטבריה,  בנייה  לאתרי 
בטייבה  רכבים.   3 עוקלו  הפעילות  במסגרת  הכנסה.  ולמס 
מיחידת  צוות  ידי  על  מס  חייב  נגד  אכיפה  פעילות  התבצעה 
הוצאה לפועל תל אביב בשיתוף אנשי מע"מ נתניה. במסגרתה 
אותר טרקטור בבעלות החייב והוא הועבר למחסני הוצאה לפועל 

עד להסדרת החוב.
למסעדה ברמת ישי שלבעליה ישנו חוב מס הגיעו אנשי יחידת 
הוצאה לפועל יחד עם שוטרים במטרה לעקל מטלטלין מהעסק, 
במזומן.  החסרים  הדוחות  כל  את  המקום  בעל  שילם  בואם  עם 

במסעדה בחיפה עוקל לבעל חוב למע"מ כל הציוד במקום.

החשמלאים נבדקו: העלמות מס בסך 46 מיליון שקל

המסמכים שהועמדו למכירה ונגנזו





צרכנות 
כ"ג בסיון תשע"ו 629/6/16

קצרצרים

מרחק  שומרים  החרקים 
מהספרים 

הספרים?  בארון  ממזיקים  חוששים 
להרחקת   K600 בסנו  השתמשו 
החרקים המעופפים, העש, דג הכסף 
בספרים.  הפוגעים  המזיקים  ושאר 
נעים  ובריח  יבש  בהרכב    K600 סנו 
אריגים,  על  ישיר  ריסוס  המאפשר 
שאינם  פריטים  על  ואף  שמיכות 
וספרים.  ריפוד  כמו  לכביסה  ניתנים 
חומרים  של  גבוה  ריכוז   K600 לסנו 
לצד  מידית,  החרק  את  המשתקים 
המעניקה  ובלעדית  ייחודית  תרכובת 
של  הכתמה  ומונעת  נעים  ריח  לו 
הן  להשתמש  ניתן  המטופל.  האזור 
כתרסיס  והן  החדר  בחלל  בריסוס 
שטח על גבי שטיחים, רהיטים, ספרים  
למניעת  לאחסון  המיועדים  ובגדים 

נזקים הנובעים מחרקים.

העוזרת שלך במטבח
יבואנית  ראלקו, 
לישראל,  שארפ 
אלו  בימים  משיקה 
כלים  מדיחי  שמונה 
בלומברג  של  חדשים 
בעיקר  המתאפיינים 
המים  בצריכת 
מבין  ביותר  הקטנה 
בשוק  המדיחים  כלל 
בישראל.  המדיחים 

מאופיינים בחדשנות טכנולוגית גבוהה ורמת גימור ועיצוב 
בצריכה  מתאפיינים  שארפ  של  המדיחים  מרשימה. 
מבוקרת וחסכונית של מים, טכנולוגיה וחדשנות מתמדת 
ליעילות  במדיחים  השימוש  של  וחסכוני  יעיל  וניטור 
הלקוח  רצון  שביעות  וחסכונית.  מקסימלית  אנרגטית 
מקפידה  ולכן,  ראלקו  של  עדיפויותיה  בראש  עומדת 
החברה על התחדשות בלתי פוסקת של מגוון המוצרים 

המשווקים על ידה.

פריגת בטעם שלכם
מדרגים את הטעמים האהובים 
ב-מגוון  לזכות  ויכולים  עליכם 
בימים  במתנה.  פריגת  טעמי 
בטלמסר  התקבלו  הראשונים 
של  שיחות  אלפי  המבצע 
הארץ  רחבי  מכל  משתתפים 
וקיבלו  מזלם  את  שניסו 
שי.  בבקבוקי  לזכות  הזדמנות 

 ,03-3724444 לטלמסר  מתקשרים  במבצע,  להשתתף  כדי 
הטעם  את  ובוחרים  אטרקטיבי  טלפוני  במשחק  משתתפים 
150 המשתתפים שיענו נכון והכי מהר  האהוב עליכם ביותר. 
במהלך המשחק, יזכו בבקבוקי שי. השקת כשרות הרב לנדא 
את  פתחה  פריגת  של  הקלים  המשקאות  לסדרת  שליט"א 
עולם הטעמים של פריגת בפני צרכני המהדרין. משה ביטון, 
סמנכ"ל השיווק של פריגת: "חשוב לנו מאוד להבין את הצרכן 
בעיניו.  מוצלחים  מוצרים  ואילו  בוחר  הוא  במה  לדעת  שלנו, 
המבצע הייחודי מאפשר לצרכנים לשתף אותנו בהתרשמות 

ובשביעות הרצון שלהם מהמוצרים ולזכות בפרסים".

שולחן מפואר גם בשמחות
מביאה  הקיץ  עונת 
עונת  את  איתה 
וכולנו  השמחות 
שמחה  לארגן  רוצים 
הילדים.  עם  וליהנות 
פעמית  בחד  אנחנו 
נעזור לכם לצלוח את 
במינימום  השמחה 
מגוון  עם  מאמץ. 

תוכלו לחסוך  ברשת  מציעים  שאנו  פעמיים  הכלים החד 
באירוע  ולהתרכז  ולשטוף,  לקרצף  הצורך  את  מעצמכם 
למצוא  תוכלו  פעמית"  ב-"חד   . וליהנות  עצמה  ובשמחה 
מגוון עצום של כלים מהודרים לשולחן האירוע, מצלחות 
ועד  מרהיבות  שולחן  מפות  אופנתיות,  כוסות  מהודרות, 
במחירים  הגוונים  מכל  ומפיות  סכו"ם  של  ענק  מגוון 
גבעת  סניף  בירושלים:  פעמית  חד  סניפי  אטרקטיביים. 
סניף   ,7 מלאכי  גאולה:  סניף   ,23 שאול  גבעת  שאול: 

סנהדריה: צומת סנהדריה, שמואל הנביא 97.

חמש שנות הצלחה במגזר החרדי
להשקת  שנים  חמש  מציינים  באבוט 
המתקדם  למהדרין  החלב  תחליף 

בישראל, היחיד שהוכח מדעית כמקנה התפתחות שכלית 
הייחודי  השמנים  הרכב  בזכות  יונק  תינוק  לשל  דומה 
המועשר בחומצות שומן אומגה 3 ו-6. לחמש שנות קיומו 
עבודה  של  שנים  חמש  קדמו  למהדרין  סימילאק  של 
אינטנסיבית כדי לספק למגזר החרדי תחליף חלב איכותי 
ביותר בכשרות מהודרת של בד"צ איגוד הרבנים בראשות 
הרב וועסטהיים. בחמש השנים החולפות הצליח סימילאק 
החרדי,  במגזר  החלב  תחליפי  שוק  את  לשנות  למהדרין 
והגיע להישגים משמעותיים במגוון תחומים: אלפי תינוקות 
ניזונים מדי יום מתחליף החלב למהדרין המתקדם ביותר 
בישראל, 87% מהאימהות בחרו בסימילאק למהדרין בגלל 
ההרכב, מאות זוכים מאושרים ב-6 מבצעים אטרקטיביים, 
אלפי  ועשרות  סימילאק  של  נשים  אירועי   50 ל-  מעל 
שיחות התקבלו במוקד צוות המומחים. סימילאק למהדרין 
ימשיך גם בעתיד להיות קשוב לצרכי המגזר החרדי ולתת 

לתינוקות ולהוריהם את הטוב ביותר.

"השוקו שלי"  
משיקה  יטבתה  בישראל,  לראשונה 
מוצר "שובר שוק", שמייצר שינוי ביחס 
"השוקו  בקטגוריה.  הסוכר  לחסם 
ללא  אישית,  להמתקה  שוקו  שלי", 
סוכר,  תחליפי  וללא  סוכר  תוספת 
מפירוק  הנובעת  טבעית  במתיקות 
שעומד  הרעיון  שבחלב.  הלקטוז 
מוזמנים  שכולנו  הוא  המוצר  מאחורי 
אם  אבל  שהוא,  כפי  מהשוקו  ליהנות 
בכל זאת חסרה מתיקות, הצרכן יכול 
והבחירה  טעמו  עפ"י  אותו  להמתיק 
רם  יטבתה  מנכ"ל  שלו.  האישית 
בפני  הציבו  "הלקוחות  אמר:  סרוגו 
כל יצרניות מזון אתגר בריאותי חשוב, 
לבנו  לתשומת  לקחנו  ביטבתה  ואנו 

למידה  של  ארוך  תהליך  ולאחר  החשוב  האתגר  את 
הגבוהה  ברמה  טעים,  מוצר  להשיק  גאים  אנו  והתנסות, 

ביותר ולראשונה גם ללא סוכר או תחליפי סוכר".

חגיגת הנחות אשראי 
רשת 'יש חסד' פותחת 
את הקיץ ומזמינה את 
המשפחות המחזיקות 
'יש'  אשראי  בכרטיס 
המצטרפים  ואת 
להשתתף  החדשים, 
ארבעה  של  בחגיגה 
חמישי  עד  )שני  ימים 

ממבצע  ליהנות  הלקוחות  יזכו  בהם  סיון(,  כ"ד  עד  כ"א 
מיוחד של 2 + 1 מתנה על מגוון ענק של מוצרים מעשרות 
מותגים מובילים, בנוסף להנחות בלעדיות על מגוון ענק של 
אשראי  בכרטיס  למשלמים  היא  החגיגה  נוספים.  מוצרים 
במיוחד  הזולים  למחירים  בנוסף  הרשת,  סניפי  בכל  יש 
במשך כל השנה. במחלקות מוצרי חשמל וכלי בית, ימשך 
המבצע המיוחד על מגוון המוצרים, עד מוצ"ש פרשת קרח 
כ"ו סיון. ימי "יש חגיגה" הינם ללא ספק גולת הכותרת של 
ההנחות והמבצעים בתחום המזון. ניתן לממש הנחות ענק 

על עשרות מותגים ומאות מוצרים.

חמי יואב ובית הארחה בית וגן 
החודשי  ההטבות  בעלון 
אלפי  לעשרות  המופץ 
לקוחות ישראכרט החברים 
יותר",  לך  "מגיע  בתכנית 
שלל  ישראכרט  מציגה 
לקראת  מרעננות  הטבות 
חופשת הקיץ, ביניהם: חווית 
ייחודית  ומרגוע  בריאות 
 - הטובים  החיים  במתחם 
יואב,  חמי  של  המחודש! 

ספורט  מתקני  סאונות,  ג'קוזי,  גופרית,  בריכות  המציע 
ישראכרט  יותר של  לך  מגיע  תוכנית  ועוד. חברי  חדשים, 
יהנו מכניסה למעיינות ברחצה נפרדת במחיר מיוחד של 
 30 59 ₪( ומתוספת לטיפולי ספא למשך  49 ₪ )במקום 
דקות בעלות של 170₪ )במקום 220 ₪( בלבד. הכניסה 
לגברים: בימי א' בין השעות: 23:00 – 17:30  ולנשים: בימי 
ב' אחת לשבועיים בין השעות 22:00 - 17:30 )בהרשמה 

מראש( לפרטים והזמנות: 1-700-505-200

בחוץ עם הקטנטנים
מדעית  מנהלת  מזרחי,  רננה 
וזה  כאן,  כבר  "הקיץ  מטרנה: 
כוללים  ילדינו  עם  שבילויים  אומר 
ארוחה  סתם  או  בחוץ  פיקניק  גם 
הטבע.  בחיק  או  בגינה  כיפית 
האויר  אל  היציאה  של  השילוב 
כזה  בעיקר  בחוץ,  והבילוי  הפתוח 
הכולל פעילות גופנית כמו משחק 

בגן השעשועים, שהיה בחוף הים או טיול רגלי הופך את 
הילדים לרעבים וזו הזדמנות נהדרת להציע להם פירות 
הביניים  ארוחות  את  ולהפוך  חטיפים  במקום  ירקות  או 
לבריאות ומזינות. אם תינוקכם ניזון מתחליף חלב, מומלץ 
 5 TO GO" המכילה  לשים בתיק אריזת "מטרנה מהדרין 
מנות מוכנות להאכלה ובקבוק ובו כמות מדודה של מים 
רתוחים שקוררו לטמפ' פושרת בהתאם לכמות שהתינוק 
את  להוסיף  בקלות  תוכלו  רעב,  יהיה  כשהתינוק  אוכל. 
ועכשיו  רעבונו".  את  ולהשביע  לבקבוק   -  TOGOה מנת 
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תואר במנהל עסקים עם התמחות מעשית 
עסקים  במנהל  תואר 
אינו  אונו,  החרדיים  בקמפוסים 
עוד תואר תיאורטי.  אונו חרטה 
יישומית"-  "אקדמיה  דגלה  על 
השתלבות  המאפשרת  כזו 
התעסוקה,  בשוק  מהירה 
נבנו  ולפיכך  בכבוד,   ופרנסה 

מסלולי התמחות יישומיים וייחודיים בתוך מסגרת התואר 
במימון  ההתמחות  במסגרת  למשל,  כך  עסקים.  במנהל 
הידע  מלבד  עסקים(,  במנהל  התואר  )של  ההון  ושוק 
בהתמחות  לבחור  האפשרות  מוצעת  הנרחב  הפיננסי 
ובחינות מעשיות במסלול לימודי ייעוץ פנסיוני או במסלול 
פנסיוני  ושיווק  פנסיוני  ייעוץ  לימודי  השקעות-הכוללים 
והרשות  האוצר  משרד  של  המקצוע  לבחינות  והכנה 
אלו,  ידע מעשי בתחומים  כדי להבטיח מקסימום  לני"ע. 
המובילות:  הביטוח  חברות  ע"י  מקצועית  הלימודים  ילוו 
נפתחת  ממש  אלו  בימים  מבטחים.  ומנורה  הפניקס 
המכינה הקדם אקדמית לגברים באור יהודה ובירושלים. 
אל תפספסו את שנת הלימודים הקרובה:072-3700341

קולקציית השמלות והתכשיטים לשמחות
שנערך  עיתונאיות  במפגש 
מיכל  של  המבקרים  במרכז 
בבת  המפעל  בחנות  נגרין 
מיכל  המעצבת  הציגה  ים, 
החדשה  הקולקצייה  את  נגרין 
המתאימה לזוגות צעירים ולכל 
עיצובים  סדרת  לצד  משפחה, 
יהודיים לכיסויי כלה, בתי מזוזה 

המתנות  לצד  מוצעות  החדשות  הקולקציות  וכדומה. 
המסורתית שניתן למצוא ברשת דוגמת תכשיטים ושמלות 
בעיצוב ייחודי. עם חידוש עונת החתונות מציעה מיכל נגרין 
את הקולקצייה המתאימה לזוגות הנישאים ולכל משפחה 
המעוצבים בטוב טעם ובייחודיות המוכרת של מיכל נגרין. 
בעיצובה,  יודאיקה  סדרת  נגרין  מיכל  השיקה  זאת  לצד 
מיכל  וכדומה.ברשת  מזוזה  בתי  חלה,  כיסויי  הכוללת 
ומתנות  תכשיטים  של  עצום  מגוון  גם  למצוא  ניתן  נגרין 
ים  בבת  המפעל  בחנות  השמחות  ולתקופת  אירוע  לכל 
השנה  במהלך  אטרקטיביים  והנחות  מבצעים  מתקיימים 

כולה ולא רק בסיילים המיוחדים.

זכו במקום הראשון בהצטיינות 
שירותי  מכבי  עורכת  שנה  מדי 
שבמסגרתו  שנתי  טקס  בריאות 
לסניפי  הצטיינות  תעודות  מוענקות 
שבמהלך  הארץ,  ברחבי  הקופה 
רפואיים  ביעדים  עמדו  השנה 
והם  הקופה,  שקבעה  ומינהליים 
מבחינת  מובילים  סניפים  מהווים 
בטקס  למבוטחים.  הניתן  השירות 
מיוחד שהתקיים לאחרונה להנהלות 

כל סניפי מכבי שירותי בריאות בארץ בהשתתפות מנכ''ל 
יו"ר ההנהלה פרו' משה רווח, ראשי  הקופה מר רן סער, 
בתעודת  ערד  מרחב  שוב  זכתה  תפעול,  מנהלי  מחוזות 
הוקרה ובמקום ראשון בהצטיינות מבין כל מרחבי הדרום 
ומחסור  בפרפריה  הקשיים  למרות   ,2015 שנת  עבור 
האחרונה  בשנה  התפתחה  ערד  בעיר  מכבי  אדם  בכח 
באמון  הן  מתבטאת  ההתפתחות  עצומים,  במימדים 
השירות  בטיב  והן  במכבי  מביעים  שהחברים  הגדול 

ובמסירות  שחברי מכבי מקבלים במרחב ערד.

הקיץ מחדשים את חדרי הילדים
יוצאים  הילדים 
והולכים  לחופשה, 
מעכשיו  לבלות 
בבית  זמן  יותר 
שלהם.  בחדר   -
מלאי  יש  לנירלט 
לחידוש  גדול  צבע 

ועיצוב חדר הילדים. הצבע הוא אחד האלמנטים החשובים 
ביותר ביצירת האווירה וההרמוניה בחדרי הילדים והנוער. 
באמצעות צבע ניתן לתת אשליית מרחב לחדרים קטנים, 
להחיות מסדרונות ארוכים, להעניק מראה חדש לרהיטים 
ישנים, ועוד. צבע הוא הכלי העיצובי בו ניתן לעורר בחלל 
הפשוטה  המהירה,  בצורה  ביותר,  הגדול  השינוי  את 
והזולה ביותר. רצוי להגדיר, לפני שאנחנו בוחרים צבעים 
לחדר, איזו אווירה אנחנו רוצים ליצור, מה רוצים להדגיש 
ומה רוצים להצניע. חשוב לזכור: כי את הצבע ניתן לשנות 
בקלות יחסית, ובדרך זו ניתן לרענן את מראה החדר בכל 

כמה שנים.

לניקיון מרוכז
מעוניינים בניקוי עקבי ויסודי לאסלה בלי לשפשף הרבה? 
המרוכז  הג'ל  עם  בקלות  העבודה  את  יעשה  ג'ל  סנובון 
ג'ל מנקה את  מינון. סנובון  לניקוי האסלה במכל  במיוחד 
האסלה היטב, מבשם ומקציף בכל שטיפה. הסבון המרוכז 
המיוחד  המינון  ומכל  הדחות,  של  רב  למספר  מספיק 
משחרר חומרים פעילים בכל הדחה. החומרים המרוכזים 
ניחוח  ומפיצים  אבנית  הצטברות  מונעים  ג'ל  שבסנובון 

נעים. ניתן להשגה בשלושה ניחוחות.

'טופ היימיש פוד' 
במסגרת התחרות המדוברת 
החרדי  בציבור  ביותר 
אוכל  מסעדות  את  המדרגת 
ביותר,  הטובים  ההיימיש 
מצביעים  של  רבים  אלפים 
את  ובחרו  השפיעו  כבר 
הכשרות  המסעדות  חמשת 
עליהם  האהובות  למהדרין 
קטגוריות  חמש  מתוך  ביותר 
אוכל  הבאות:  הקולינריות 
האש,  ועל  שווארמה  יהודי, 
איטלקי,  ואוכל  פיצריות 
ופלאפל.  ומאפים  סנדוויצ'ים 

"מהי  נשאל הבוחר שאלה פתוחה:  בתום שלב ההצבעה 
'פפסי  עם  טוב  הכי  לי  המשתלבת  פוד  ההיימיש  מנת 
זוכה בזוג  מקס'?". העונה את התשובה היצירתית ביותר, 
עכשיו  חייגו  השפעתם?  לא  עוד  לפראג.  טיסה  כרטיסי 
והצביעו! ניתן להצביע עד יום שלישי כ"ט סיון )5/7( תשע"ו

"בשביל כשר לא צריך להתפשר"
שהושקו  לאחר  שנים,  במשך 
 – הפשוטים  הכשרים  הטלפונים 
שנזקק  מי  נאלצו  בלבד,  לדיבור 
עיסוקיהם  לצורך  ולסמארטפון 
ובהתאם להוראת רבותם להסתפק 
במכשיר מפוקפק. כעת, עם השקת 
המתקדמים  החכמים  הטלפונים 
המסלולים  במסגרת  "סמסונג"  של 
המפוקחים שמציעה "עסקן", ניכרת 
וטובים  רבים  של  התחברות  מגמת 
גם  שהוא   – החדש  החכם  לטלפון 

חכם ומתקדם כמיטב היכולות הטכנולוגיות של "סמסונג" 
המשתמש  שחווית  מתברר  כאשר  ומפוקח.  כשר  וגם 
ובחנות  נפגעת  אינה  המפוקחים  החכמים  בטלפונים 
האפליקציות של "עסקן" ישנם מאות אפליקציות שאושרו 
הטכנולוגיים  השימושים  כל  את  מאפשרים  והטלפונים 
מיקום,  שירותי   ,waze אלקטרוני,  דואר  כמו  הנוספים 
צילום ועוד – ברור שזו הבחירה הטבעית לכל מי שנזקק 

לסמארטפון מפוקח.

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח

במהלך תקופה של כחודש ימים, 
האוטובוס הממותג בסדרה החדשה 
Cocktail של הגלידות של פלדמן, 

יסתובב ברחבי הארץ, יעצור 
במיקומים אסטרטגיים ויזמין את 

 Cocktail הקהל להתפנק בשלגוני
שיחולקו בחינם בטעמים מוכרים 

ואהובים: פינה קולדה קוקוס, 
מרגריטה אשכולית ומוחיטו ליים

רוטס מציגה את דאבל אנרג'י: 
כמוסות להעצמת הפעילות 
והיכולת הגופנית התורמות 
לבניית מסת שריר, מסייעות 
לעמידות במצבי לחץ ועייפות 
ומאיצות פעולת מטבוליזם

חברת מעולה 
המשווקת מוצרי מזון  
איכות, מציעה קרקר 
שומשום פריך ועדין. 
כשרות: בד"צ העדה 
החרדית ירושלים

בקייטרינג הבוטיק למהדרין 
לה פרסטיז', מציעים לכם 

מנות גורמה, פינגר פוד 
לצד קינוחים ששמם יצא 

לפניהם. אם יש לכם אירוע 
ואתם רוצים לגוון ולהשאיר 

לאורחים טעם של עוד חייגו 
לחיה 054-9572933

טונה סטארקיסט מציגה: טונה דלת-נתרן בשמן ובמים 
המכילה עד 80% פחות נתרן בכל קופסה. לתהליך 

הפיתוח היו שותפים טכנולוג 
המזון של סטארקיסט 

ודיאטנית קלינית. 
המוצרים החדשים 
מסומנים בתו "דל 

נתרן" על גבי 
האריזות, ונמכרים 

במארזי רביעייה

Nespresso משיקה תערובת קפה עוצמתית 
 Envivo :ומעוררת המיועדת לקפה של הבוקר
Lungo - מתאים גם לחובבי אספרסו חזק 
המעוניינים בקפה ארוך יותר. 
מחיר: 23.30₪ לשרוול של 
10 קפסולות

מבשלת קרלסברג שמחה להשיק 
את הבירה הייחודית סטלה ארטואה 
בכשרות מהודרת של הרב לנדא 
שליט"א. תהליך הייצור של הבירה 
סטלה ארטואה הוא ארוך ומורכב 
ביותר, וכולל רכיב כשות נדירה בשם 
SAAZ שמקורה 
מצ'כיה, מה 
שיוצר טעם 
ארומטי מיוחד
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משיקה קולקציית אירועים  קרייזי ליין 
שחור-  הקלאסיים  בצבעים  נשית 
פסים  של  מעניינים  ומשחקים  לבן 
ונקודות . וכן מגוון רחב של אקססוריז 
טווח   38-50 מידות:  טווח  משלימים. 

מחירים: 99-199 ₪ 

חדש:  בקו  יוצאת   –  ml רשת 
במידות  לנשים  ערב  קולקציית 
גדולות. טווח מידות: 44 – 56. מחירים: 

₪ 159.90 - ₪ 59.90

הבינלאומית  האופנה  ברשת   SALE
עד   הקיץ  קולקציית  איגל:  אמריקן 
99.90 ₪. תוקף המבצע: עד ה- 28.7

רשת חנויות האופנה קמדן אנד שוז 
הנעלה  אופנה,  בפרטי  המתמחה 
מגוון  מציגה  לנשים  ואקססוריז 
ואופנתיים,  נוחים  גב  תיקי  של  רחב 

הזמינים בדוגמאות רבות

כבר לא צריך להביא מחו"ל: הלגו הזול 
הפופולארי  הילדים  משחק  בארץ, 
בכ-  שופס  בוואלה!  בישראל  יימכר 

30% זול מרשתות הצעצועים

הצרפתי  המותג   Catimini
בחגיגות  ילדים  לבגדי  האקסקלוסיבי 
כל  על  הנחה   50% עד  עונה:  סוף 
בסיוון  מי"ד  המבצע:  תוקף  החנות. 
באייר  ה'  רחוב  תשע"ו.  באב  כ"ז  ועד 

32 כיכר המדינה ת"א

רחב  מגוון  מציע    Housein Simple
של פריטי ריהוט מעץ מלא ללא תחליפים 
וחומרים סינטטיים. טווחי מחירים: שידות 
החל  כתיבה  ₪,שולחנות   450 מ-  החל 
מ- 590 ₪, מיטה+נגררת+מזרן החל מ- 
1,990 ₪, כוורות החל מ- 890 ₪ להשיג 

ברשת "האוס אין"

ייחודי עם מעצב  לייף, בשיתוף פעולה 
את  משיק  מרסייה  מישל  השיער 
שיער  ומעצב  מחליק   –   iRonArk
 )₪  299( מברשת  בצורת  מקצועי 
טיפוח  מוצרי  סדרות  יושקו  בנוסף 
ייחודיים לטיפול בשיער שעבר החלקה 

וצבוע. מחירים: 24.90 ₪ - 34.90 ₪

והתינוקות  הילדים  בגדי  מותג 
יוצא  )קרטרס(   Carter's מארה"ב 
המכירות  אתר  עם  פעולה  בשיתוף 
קולקציות  וישיק  "וואלה!שופס" 
בלעדיות שיימכרו רק בוואלה!שופס 
מארז  אטרקטיביים.  ובמחירים 

שביעיית בגדי גוף - 99.90 ₪ 

שוורץ קוסמטיקה, מציג מארז טיפוח 
פרי  תמצית  על  המבוסס  לשיער 
קרם  לשיער,  הזנה  מסיכת  התמר: 
לשיער.  טיפולי  ושמן  לשיער  לחות 
למוצרי  מעניקה  התמר  פרי  תמצית 
  Aויטמין ייחודיות,  סגולות  הטיפוח 
B, חומרי הזנה, סידן וברזל. מחיר  ו- 

המארז: 158 ₪

בשת"פ  סופר-פארם  מבית  לייף, 
 ,FLO Accessories המותג  עם 
איפור  תיק  האורגנייזר-  את  משיק 
אביזרים  חמישה  הכולל  קומפקטי 
בתיק.  הסדר  על  לשמור  ומסייע 
מכיל: מברשות איפור, פצירה, מראה, 
ייחודי למילוי בושם וכיס אחורי  מיכל 

לנשיאת כרטיס אשראי. מחיר: 49 ₪

 50% עד   -  MICHAEL KORS SALE
הנחה על מבחר פריטים מקולקציית 
ונעליים לקיץ  לנשים, תיקים  האופנה 
2016. החל מ- 27.6.16 בחנות הדגל 
אביב  רמת  בקניון  קורס  מייקל  של 
וברשת  FACTORY54 עד גמר המלאי

 ELVIVE :משיק את L'OREAL PARIS
TOTAL REPAIR SPLIT ENDS סדרת 
עד  חודר  השיער,  ושיקום  טיפוח 
לשיקום  השערה,  לסיב  שכבות   10
חזק  לשיער  לקצוות  עד  מהאורכים 

יותר ובעל רכות וברק יוצא דופן

מרחיבה  טכנולוגיות  תפוח  חברת 
 age deifying סדרת   את 
אנטי- סרום  ומשיקה   system

 ESTER אוקסידנט משקם על בסיס 
יעילה  והטמעה  יכולת ספיגה  C בעל 
במיוחד. מחיר: 210 ₪ להשיג במכוני 

הקוסמטיקה ואצל הקוסמטיקאיות

גרנייה  הבינלאומי  הטיפוח  מותג 
הדאודורנטים  סדרת  את  מרחיב 
אקשן קונטרול ומשיק: דאודורנט אנטי 
יעילות  המעניק  שעות   72 פרספירנט 
עד 72 שעות נגד ריח זיעה והעור נושם. 
יעילות בתנאים קיצוניים עד 45 מעלות. 
מחיר ספריי/ רול:  26.70 ₪ לפני הנחה

שום  מועך  מציעה  הסטוק  רשת 
  FORTUNA המותג  מבית  וג'ינג'ר 
"נדנדה" ההופך את משימת  בעיצוב 
ידי  על  ונוחה  לפשוטה  המעיכה 

פעולת לחיצה קלה. מחיר: 15 ₪

לקיץ  משיק   CHIC הלקים  מותג 
גלידה  בצבעי  לקים  קולקציית 

וסורבה. מחיר: 19 ₪ 

פרס שר הבריאות לשנת 2016
 לפרסומי איכות בתחומי הבריאות והרפואה

וכן הרפואה וההלכה 

שר הבריאות והנהלת משרד הבריאות מכריזים על תחרות בנושא פרסומי איכות 
הנוגעים לתחומי הבריאות והרפואה וכן בתחום הרפואה וההלכה.

לתחרות בתחום הבריאות והרפואה יוכל לגשת כל מי שחיבר מאמר מדעי או ספר 
שהתפרסם בין השנים 2012-2016. ובתחום הרפואה וההלכה כל מי שחיבר ספר 

בין השנים 2012-2016.

איכות  הינם:  ורפואה  הבריאות  בתחום  העבודות  להערכת  הקריטריונים 
הפרסום בהיבט המקצועי; איכות הפרסום בתרומתו לקידום הבריאות והרפואה; 

איכות הפרסום מבחינת חדשנות בעולם הרפואה.

שוויוניות  הציבור;  בריאות  והרפואה:  הבריאות  בתחום  מומלצים  תחומים 
מונעת;  רפואה  בריא;  חיים  אורח  בריאות;  צרכנות  בארץ;  הבריאות  במערכת 
רפואה וסביבה; שיקולי עלות תועלת במערכת הבריאות והערכות משק הבריאות 

לאתגרים של מחר.

הקריטריונים להערכת העבודות בתחום רפואה והלכה הינם: איכות הפרסום 
בנושאי  הדנים  הלכתיים  מחקרים  התורנית;  בספרות  ותרומתו  ההלכתי  בהיבט 
בהלכה  לבריאות  הקשור/ים  נושא/נושאים  של  יסודיים  סיכומים  והלכה;  רפואה 

מכל היבטיו; שאלות ותשובות הדנים בנושאי רפואה. 

תחומים מומלצים בתחום הרפואה וההלכה: היבטים הלכתיים בקצות החיות 
אתיות  דילמות  הלכתיים של  היבטים  איברים;  והשתלות  תרומות  ומוות(;  )לידה 
ותורניים  והנפש בהיבט ההלכתי ושאר עניינים הלכתיים  ברפואה; שמירת הגוף 

הדנים בהלכות רפואה.

בכל אחד משני התחומים יוקצו שלושה פרסים: 
הפרס הראשון בסך 50,000 ש"ח 

הפרס השני בסך 20,000 ש"ח 
והפרס השלישי בסך 10,000 ש"ח

להגשת הפרסומים לחברי וועדת הפרס, יש להעביר את החיבור
בארבעה עותקים ולמלא 'טופס הגשה' באמצעות פניה למזכיר הוועדה,

הרב טוביה פריינד, בדואר אלקטרוני: IPM.POST@MOH.GOV.IL או בפקס: 02-5655993

הגשת הפרסומים לוועדה עד לתאריך 31.7.2016
 

בפניה יש לציין פרטים מלאים וכתובת למשלוח חוזר של 'טופס הגשה' ו'תקנון הפרס'.

 

בס"ד

המוסד לביטוח לאומי
שירות הייעוץ לקשיש
סניף בני-ברק ואלעד

נפתחת קבוצת תמיכה לאלמנות
שירות הייעוץ לקשיש בסניף בני-ברק, מזמין נשים בגיל 60 ומעלה, שהתאלמנו 

בשנתיים האחרונות, להשתתף בקבוצת תמיכה.

 קבוצת התמיכה תכלול 12 מפגשים אשר יתקיימו בסניף הביטוח הלאומי
בשעות הבוקר.

המעוניינות להשתתף מתבקשות ליצור קשר בהקדם בטל' 03-6152963.
ניתן להשאיר שם ומספר טלפון בתא הקולי, ואנו נחזור אליכם בהקדם.

ההשתתפות חינם

! ! ! ן תכ ראו ל מח  ש נ

משיקה:   SCOOP ההנעלה  רשת 
לילדים  אצבע  כפכפי  קולקציית 
מחירים: טווח  אהובות.  דמויות   עם 

19.90-29.90 ₪ מידות: 24-31
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היחידה להכשרה מקצועית
היחידה לאזרחים ותיקים

תכנית חדשה ויחודית 
להשתלבות בעולם העבודה 

לתושבי/ות העיר בני+60.

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

לקבלת פרטים ולשאלות בנושא 
ניתן להתקשר 

ליחידה להכשרה מקצועית ,
טל' 5776135-7, 5776381 

כיתות
א‘-ב‘

תיכון
וסמינר

תיכון
וסמינר

ימי שני 
כח‘ סיון-ד’ באב תשע“ו

(4.7-8.8.16) 
מהשעה 10:00-09:00 בבוקר

צייר

סדנאות כייף

כיתות
ד‘-ו‘
ז‘-ח‘ אקסלוורד

בחלוקה לקבוצות גיל

פוטושופ

ימי שלישי 
כט‘ סיון-ה’ באב תשע“ו

(5.7-9.8.16) 
מהשעה 10:00-09:00 בבוקר

ימי רביעי
ל‘ סיון-ו’ באב תשע“ו

(6.7-10.8.16) 
מהשעה 13:30-12:30 בבוקר

ימי ראשון כז‘ סיון-ג’ באב 
תשע“ו

(3.7-7.8.16) 
מהשעה 13:30-12:30 

כיתות
ו‘-ח‘

בנים
גילאי 7-9

ימי רביעי
ל‘ סיון-ז’ באב תשע“ו

(6.7-10.8.16) 
מהשעה 10:00-09:00 בבוקר

ימי רביעי
ל‘ סיון-ו’ באב תשע“ו

(6.7-10.8.16) 
מהשעה 10:00-09:00 בבוקר

לבעלות ידע מצוין באקסל!
פאורפוינט

ימי שלישי כט‘ סיון, ו‘ בתמוז, כז‘ תמוז
(2.8 ,12.7 ,5.7) 

מהשעה 14:45-13:45 

בנות
סמינר

עיצוב ועריכת מסמך

ימי שלישי כט‘ סיון-ה’ באב 
תשע“ו

(5.7-9.8.16) 
מהשעה 10:00-09:00 בבוקר

ימי ראשון כז‘ סיוון-
ג’ באב תשע“ו
(3.7-7.8.16) 

מהשעה 13:30-12:30 

לבעלות שליטה מעולה במחשב!

ללא
תשלום!

איך נרשמים

או מתקשרים  5703263

 שם פרטי, משפחה, מספר זהות, תאריך לידה(לועזי), כתובת וטלפון

למרכז להב“ה- רח‘ אפשטיין 21 פינת חברון 19.  לומדים, נהנים ומתקדמים.
אישור הרשמה.

  rishum@lehava.gov.il :לפקס 5703266 או למייל
כותבים
שולחים
מקבלים
מגיעים

(בין 10:00-09:00 בבוקר בלבד)

כיתות
א‘-ב‘

תיכון
וסמינר
ן

תיכון
ווסמינר
ן

ימי שני 
כח‘ סיון-ד’ באב תשע“ו

(4.7-8.8.16) 
מהשעה 10:00-09:00 בבוקר

כיתות
ד‘-ו‘
ז‘-ח‘
ו וד ד

בחלוקה לקבוצות גיל

ימי שלישי 
כט‘ סיון-ה’ באב תשע“ו

(5.7-9.8.16) 
מהשעה 10:00-09:00 בבוקר

ימי רביעי
ל‘ סיון-ו’ באב תשע“ו

(6.7-10.8.16) 
מהשעה 13:30-12:30 בבוקרר

ימי ראשון כז‘ סיון-ג’ באב 
תשע“ו

(3.7-7.8.16) 
מהשעה 13:30-12:30

כיתות
ו‘-ח‘

בנים
גילאי 7-9

ימי רביעי
ל‘ סיון-ז’ באב תשע“ו

(6.7-10.8.16) 
מהשעה 10:00-09:00 בבוקרר

ימי רביעי
ל‘ סיון-ו’ באב תשע“ו

(6.7-10.8.16) 
מהשעה 10:00-09:00 בבוקר

לבעלות ידע מצוין באקסל!

ימי שלישי כט‘ סיון, ו‘ בתמוז, כז‘ תמוזמ
(2.8 ,12.7 ,5.7) 

מהשעה 14:45-13:45

בנות
סמינר

עיצוב ועריכת מסמך

ימי שלישי כט‘ סיון-ה’ באב
תשע“ו

(5.7-9.8.16) 
בבוקר מהשעה 10:00-09:00

ימי ראשון כז‘ סיוון-
ג’ באב תשע“ו
(3.7-7.8.16) 

113:30-12:30 מהשעה

לבעלות שליטה מעולה במחשב!

איך נרשמים

או מתקשרים  5703263

 שם פרטי, משפחה, מספר זהות, תאריך לידה(לועזי), כתובת וטלפון

למרכז להב“ה- רח‘ אפשטיין 21 פינת חברון 19.  לומדים, נהנים ומתקדמים.
אישור הרשמה.

rishum@lehava.gov.il :לפקס 5703266 או למייל
כותבים
שולחים
מקבלים
מגיעים

10:00-09:00 בבוקר בלבד) (בין

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

השירות נמשך!
בשל שינויים ארגוניים במשרדי ממשלה,                                                   

יסגרו משרדי פרוייקט שיקום שכונות ברח' הירדן 35,                                   
החל מיום שישי, כ"ה בסיוון ה'תשע"ו (1,7,16),                                                 

ומתאריך זה יפעלו משרדי הפרוייקט במסגרת משרד הבינוי והשיכון,              
קריית הממשלה, רח‘ מנחם בגין 128, קומה 10, תל אביב.

השירות מיועד לתושבי שכונת פרדס כ"ץ, שיכון ה' וקריית ויז'ניץ והסביבה 
והוא כולל אישור הנחות לתושבי שכונות אלו באגרות בניה ובאישור 

מגורים לסטודנטים בשכונות שיקום,                                                                                     
לצורך קבלת מלגה מהמוסדות להשכלה גבוהה, 

וזאת רק אם מוסד הלימודים מציג את הדרישה הנ"ל.

לקבלת שירות וייעוץ בנושאי הפרוייקט,                                                      
ניתן לפנות לגב' גאולה אלבלניק, מנהלת הפרוייקט, טל': 050-6247151, 

או ליוסי דיין 050-6247989,                                                                                    
וכמו"כ תתקיים קבלת- קהל, בימי שלישי בשעות לפנה"צ,                                 

במשרדי האגף לשירותים חברתיים של העירייה, בתיאום טלפוני,                     
טל': 050-6247151, או  050-6247989.

תמיד לשירותכם,

ההנהלה
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חברתיים
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בס"ד

חלבי

שונה
לרא

אל!
שר

בי

כל אחד מחליט
אם וכמה להמתיק

מה זה השוקו שלי?
שוקו ללא תוספת סוכר*

 וללא תחליפי סוכר
תטעם ואם בכל זאת חסרה לך מתיקות,

המתק לפי טעמך

מוזגים 
וטועמים

אם רוצים 
ממתיקים

שותים מערבבים
בהנאה

ללא 
תוספת סוכר* 

וללא תחליפי 

סוכר כלל

*מכיל סוכרים שמקורם בחלב

יטבתה גאה להציג:
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