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גק עגלה 2 
טון מקצועי 

דיבורית בלוטוס 
לטלפון נייד

רדיו 
USB+AUX+SD

רק 150 &רק 800 &

רק 150 &

שמן מנוע 
10 W 40 15W 40 W

רק 100 &רק 70 &

בכל קנייה ממוצרים החנות
קבל 

AIR וילון מתקפל
קדמי מתנה לרכב
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 רוצו, למה אתם מחכים?"



מאת: יעקב אמסלם

טלטלה בעולם הגמ"חים: בשבועות האחרונים חדרה 
מה  כי  החרדי  בציבור  הגמ"חים  בעלי  בקרב  ההבנה 
הגמ"חים  התנהלו  שנים,  במשך  שיהיה.  מה  לא  הוא  שהיה 
באין מפריע וללא פיקוח זאת למרות החשדות כנגד פעילותם 
אף  עלתה  שנים,  מספר  לפני  המס.  ורשויות  הבנקים  מצד 
הצעת חוק שנועדה להסדיר את מעמדם, אך זכתה להתנגדותם 
לספרי  החדירה  את  יפה  בעין  ראו  שלא  הגמח"ים  בעלי  של 
שעשויה  חוק  הצעת  תזכיר  גובשה  לאחרונה,  חשבונותיהם. 

לעלות לשולחן הדיונים בשבועות האחרונים. 
לא  בישראל  הבנקים  בקרב  מתברר,  כעת 

לאחרונה  והחלו  החוק  להצעת  ממתינים 
של  פעילותם  כנגד  עצמאיות  בפעולות 
האמריקאי  החוק  בשל  זאת  הגמ"חים, 
במכתב   .FATCA-ה חוק  המכונה 
הבינלאומי  הבנק  מטעם  שנשלח 
בעלי  התבקשו  הגמ"חים,  לבעלי 
מול  מעמדם  את  להסדיר  החשבונות 
הבנקים  מצד  חשש  בשל  הרשויות 

להלבנת הון. 
השיטה לטענתם פשוטה. אדם 

המרוויח כסף ולא מעוניין 
מס,  כך  על  לשלם 

הכסף  את  מעביר 
לבעלי הגמ"חים 
ם  י ל ט ו נ ה
מכל  הפקדות 
מבלי  אדם 
לברר את מקור 
לאחר  הכסף. 
מחזירים  מכן 
את  הגמ"חים 

הכסף למפקיד כשסיבת ההעברה המצויינת היא 'הלוואה' וכך 
מולבנים מיליוני שקלים, כך לטענת גורמים ברשויות המס. 

בקרב בעלי הגמ"חים אין כל רצון לברר את מקור הכסף. 
אך  אומרים.  זאת, הם  עושה מצווה, למה שנמנע ממנו  אדם 
קיים קונצנזוס באשר להסדרת מעמדם, מאחר וברשויות המס 
הגבירו את הפיקוח בשנים האחרונות ועונש בגין הלבנת הון 

עשוי להגיע אף למספר שנות מאסר. 
לבעלי  המכתב  את  שיגר  שכאמור  הבינלאומי,  הבנק 
החשבונות המנהלים גמ"חים, כתב כי יש על בעלי החשבונות 
לא  באם  יוני.  חודש  אמצע  עד  מעמדם  את  להסדיר  חובה 
הבנק  החשבון".  את  ולנהל  להמשיך  נוכל  "לא  זאת,  יסדירו 
לציבור  המיועד  פאג"י  בנק  את  גם  תחתיו  מאגד  הבינלאומי 

החרדי. 
להסדרת מעמדם זקוקים בעלי הגמח"ים להביא אישור 
כי הם מוגדרים כמוסד ציבורי ללא מטרות רווח, זאת 
בכדי לפטור את המוסד מתשלום מס. אלא שאישור 
כזה כרוך בחשיפת ספרי החשבונות בפני יועצי רשות 
המיסים וממילא בהעמדת מפקידי הכספים בפני מצב 

אותו חפצים למנוע, חשיפת הכספים אותם הפקידו. 

האמריקאים לוחצים

היא  הגמ"חים  נגד  הפעילות 
מפעילות  הקרחון  קצה  רק 
המתרחשת  עניפה 
אישור  בעקבות 
האמריקאי  החוק 
חוק  הנקרא 
 .F A T C A - ה
האמריקאי  החוק 
בשנת  כבר  נחקק 
אחד  והוא   ,2010
של  המשמעותיים  הכלים 

ארה"ב להיאבק בתופעת ההתחמקות מתשלום מס באמצעות 
פתיחת חשבונות מחוץ לארה"ב. החוק מאלץ את כל הגופים 
לרשות  לדווח  ההסכם  על  החתומות  במדינות  הפיננסיים 

המיסים האמריקאית על חשבונות של אזרחים אמריקאים. 
מוסד פיננסי שלא ישתף פעולה עם הרשויות בארה"ב יהיה 
נתון לסנקציות שונות, ובניהן ניכוי במקור בשיעור של 30% 
המדינה  היא  ישראל  אמריקאי.  הכנסה  ממקור  תשלום  מכל 
ה-29 שחתמה לפני כשנתיים על ההסכם ומצטרפת למדינות 
המפותחות ובינהן בריטניה, קנדה, צרפת, גרמניה, שוויץ, יפן 

ועוד. 
בעקבות חתימת ההסכם הורה בנק ישראל לבנקים להסדיר 
חשבונות  המנהלים  והגופים  הארגונים  כל  של  מעמדם  את 
אצלם ושביניהם אזרחים אמריקאים. לאור זאת, לאחרונה פנו 
את  שיסדירו  בדרישה  גמ"חים  למנהלי  בנקים  מספר  כאמור 
מכיוון  זאת  חשבונותיהם,  את  לסגור  יאלצו  אחרת  מעמדם, 
שלפי ההגדרות שבהסכם בין המדינות. הוראה זו של הבנקים 
העמידה בסכנה את עתידם של הגמ"חים ואת עצם האפשרות 

שלהם להמשיך להתקיים.
במשרד האוצר שיבחו את היוזמה בזמן החתימה על ההסכם 
ואמרו כי הוא דווקא יסייע לישראלים רבים, "ההסכם מעניק 
ארצות  עם  חתום  הסכם  לה  שיש  מדינה  של  מעמד  לישראל 
האמריקאי  האוצר  משרד  עם  שהתקבלו  ההסכמות  הברית. 
יקלו על הגופים הפיננסים הנדרשים לספק את המידע אודות 
הטלת  תימנע  בנוסף,  בישראל.  אמריקאים  של  חשבונות 
סנקציות על גופים פיננסים אשר לא יכלו לציית להוראות ה 

–FATCA, ללא ההסכמות שהתקבלו עם משרד האוצר".
ההסכם,  את  ליישם  החלו  שחלקם  הבנקים,  באיגור  גם 
שימנע  מאוד  חיובי  צעד  "זהו  החתימה.  את  במפתיע  בירכו 
שיבושים משמעותיים במערכת היחסים הכלכלית בין ישראל 
להמשיך  בישראל  הפיננסית  למערכת  ויאפשר  ארה"ב  לבין 
הבינלאומי.  הפיננסי  מהמערך  כחלק  תקלות  ללא  ולתפקד 
ההסכם שהושג עם ממשלת ארה"ב יבטיח כי תהליך האיתור 
הישראלית  ההפיננסית  במערכת  אמריקנים  לקוחות  של 

בשבועות האחרונים סערו הרוחות בקרב מנהלי הגמ"חים בציבור החרדי שחששו לקריסת המפעל המגלגל 
מידי שנה מיליארדי שקלים  החשש: הבנקים החלו מיישמים את החוק האמריקאי הדורש את הסדרת 

מעמדם של כל המוסדות הפיננסיים  המשמעות: קריסה טוטאלית של מפעל הגמ"חים בו נעזרים עשרות 
אלפי אברכים  גפני קיים דיון בוועדת הכספים והציע מתווה: הגמ"חים יוכרו כמוסדות ציבוריים הפטורים 

ממס: "השלכות הרות אסון על אחד המפעלים החשובים ביותר"

 ב' בסיון תשע"ו 28/6/16

דיונים קדחתניים של נציגי הציבור החרדי מול הצמרת הפיננסית של ישראל בניסיון למנוע קריסתם של מאות גמ"חים בציבור החרדי

המטרה: להציל 
את הגמ"חים

יחדש את הדיון. 
יו"ר הכספים 

משה גפני



הממשלה  הוראות  לפי  יתנהלו  אודותיהם,  שיועבר  והמידע 
והנחיה של משרד האוצר, רשות המסים  תוך בקרה  וייושמו 
בבנקים  כי  יצוין  בישראל".  הרלוונטים  הרגולטורים  ויתר 
מבינים היטב כי מיסוד פעילות הגמ"חים יצמצם את פעילותם 

בחשבונות הבנק למיניהם.

גפני: ההסכם ימוטט את הגמ"חים

ובתום  )שני( בעניין  דיון השבוע  בוועדת הכספים התקיים 
המיסים,  רשות  בסוגיה,  המעורבים  הגופים  נכחו  בו  הדיון 
בנק ישראל ומשרד האוצר, הגיעו להסכמה עקרונית למתווה 
במסגרת  הגמ"חים.  על  שאיימה  הסגירה  סכנת  את  שיפתור 

המתווה, הגמ"חים יוכרו כמוסדות ציבור לצורך מס הכנסה.
במהלך הדיון אמר גפני: "ממשלת ישראל חתמה על הסכם 
השלכות  בחשבון  לקחה  שהיא  מבלי  ארה"ב,  ממשלת  עם 
הרות אסון על אחד המפעלים החשובים ביותר בעם היהודי 
מזה אלפי שנים – ארגוני חסד ועזרה הדדית. חתמו על הסכם 
שעשוי למוטט את החברה האזרחית בישראל. הגמ"חים הם 
הגורם היחיד שמאפשר לאדם שנמצא במצוקה לקבל הלוואה 
ללא ריבית ולעמוד שוב על הרגליים. עתה השלכות ההסכם 

עשויות למוטט את המוסד החשוב הזה". 
על  לבנקים  להורות  ישראל  ובנק  גפני דרש מאנשי האוצר 
להסדרת  יוני,  חודש  סוף  עד  לפחות  לגמ"חים,  ארכה  מתן 
מעמדם כמוסדות ציבור, מה שיאפשר החרגתם מהחוק החדש, 
שעפ"י ההסכם עם ארה"ב, מוסדות לתועלת הציבור פטורים 

.FATCA-מהוראות הסכם ה
הוא  שהחוק  הסביר  נוה,  יואל  באוצר,  הראשי  הכלכלן 
תולדה של הסכם שהוא עצמו תולדה של חקיקה אמריקאית 
שנועדה להתחקות אחר נכסים של אזרחים אמריקאים ברחבי 
העולם, "בסיס המס בארה"ב שונה מכל מדינות העולם ואם 
אתה  אם  גם  בארה"ב,  במס  חייב  אתה  אמריקאי  אזרח  אתה 
מתגורר מחוץ לגבולותיה. אם כי יש הסכמים למניעת כפל מס. 
האמריקאים כופים על כל רשויות המס וגופים פיננסיים בכל 

העולם להעביר להם מידע אודות אזרחים אמריקאים". 
שלא  מוסדות  על  סנקציות  להפעיל  בידיהם  "יש  לדבריו, 
עומדים  ניכוי מס במקור, במקרה שלא  כגון,  ישתפו פעולה, 
גופים  של  קשרים  ניתוק  וכן  האמריקאי  החוק  בהוראות 
בינ"ל  פיננסיים  גופים  עם  פעולה  ישתפו  שלא  פיננסיים 

חשובים".    
הצלחנו  "לא  החתימה,  ביישום  העיכוב  את  הסביר  נוה 
עד  דחייה  וקיבלנו  בממשלה  בעיות  בגלל  בחקיקה  להתקדם 

סוף ספטמבר 2016, ומאותו מועד, מוסד פיננסי ישראלי שלא 
ידווח על חשבונות של אזרחים אמריקאים עשוי למצוא עצמו 
כמי שלא עומד בהוראות החוק האמריקאיות ואז יוטלו עליו 

אותן סנקציות".
גפני קבל בפני נוה, על-כך ש"ההסכם נחתם מבלי שמישהו 
מפעל  על  להשלכותיו  דעתו  את  נתן  ישראל  בממשלת 
הגמ"חים". גפני ציטט ממכתב שנשלח מאחד הבנקים למנהלי 
גמ"חים, לפיו עליהם להסדיר את מעמדם עד ל- 15.6, אחרת 
חשבון הבנק שלו ייסגר. "מדובר באחד המוסדות המפוארים 
ביותר של העם היהודי, שמאפשר לאנשים במצוקה להשתקם. 
לא יתכן שבשם הסכם עם ארה"ב נמוטט את החברה בישראל. 
זה  את  לקחתם  שלא  מחדל  זה  פתרון.  לזה  למצוא  חייבים 

בחשבון".      
נוה ניסה לשווא לשכנע שהבעיה איננה בחתימה על ההסכם: 
"ההסכם לא יוצר את הבעיה. החקיקה האמריקאית יוצרת את 
הבעיה. אני מניח שניתן למצוא פתרון שיאפשר לאותם גופים 

להמשיך לפעול, אבל עם החקיקה חייבים להתקדם".
ח"כ מנחם אליעזר מוזס )יהדות התורה(: "הגמ"חים 

גמילות חסדים היא  ישראל.  קיומו של עם  יסוד  הם 
ישראל.  בעם  החברה  של  היסוד  מאבני  אחת 

את  מבין  אינו   ,FATCA-ה את  שמייצר  הגוי 
גמ"ח  ריבית.  ללא  הלוואות  מתן  של  המציאות 
הוא מוסד שראוי לכל תהילה וההוראה לסגור 
גמ"ח  זו שערורייה.  בעוד שבוע  הגמ"חים  את 

בהגדרה אינו מוסד פיננסי".
ואמר  סיכם  גפני  הוועדה  יו"ר 

אך  החקיקה  את  יקדם  שהוא 
דרש מהאוצר, מרשות המיסים, 
הגורמים  וכל  ישראל  מבנק 
ארכה  לאפשר  הרלוונטיים 
סוף  עד  לפחות  לגמ"חים 
את  להסדיר  יוני  חודש 
כמוסדות  בארץ  רישומם 
שיאפשר  מה  ציבור, 
להחריג אותם מהסכם ה- 
FATCA. "ניתן להגדיר 
של  הפקדות  שלו  שגוף 
פחות מ- 50 אלף דולר 
מ-  בפחות  נכסים  או 
לא  דולר  מיליון   50
אמר  בהסכם",  ייכלל 

גפני. 
כמו כן, פנה גפני למפקחת על הבנקים, חדוה בר, על-מנת 
שתוציא הנחיות לבנקים לתת את הארכה הנדרשת לגמ"חים 
להסדרת הסוגיה וקרא לכל הגורמים "לחזור אליו עם תשובה 
בתוך יומיים לכל היותר לגבי מתן הארכה" והודיע שיחדש את 

הדיון בהצעת החוק.

ליצמן: "לגמ"חים לא תהיה בעיה"

קודם לכן, ניסה גם שר הבריאות יעקב ליצמן, לסייע לבעלי 
המשפטית  המערכת  בכירי  עם  נפגש  כך  ולצורך  הגמ"חים 
היועץ  שקד,  איילת  המשפטים,  שרת  בניהם  והפיננסית 
ישראל,  בנק  ונגידת  מנדלבליט,  אביחי  לממשלה,  המשפטי 

ד"ר קרנית פלוג והצוות הבכיר בבנק ישראל.
אינה  אלו,  בימים  שהתעוררה  הבעיה  כי  להדגיש  "חשוב 
ולהסכם   FATCA-ה לחוק  אלא  הצ'יינג'ים,  לחוק  קשורה 
של  ההשפעה  ולכן  לארה"ב,  ישראל  בין  שנחתם 
מוגבלת  בישראל  והמשפטית  הפוליטית  המערכת 

בנושא זה", מבהירים בלשכת השר ליצמן. 
השר ליצמן הבהיר כי לגמ"חים הקטנים לא 
תהיה בעיה עם החוק האמריקאי. שכן עמותות 
הפקדות  מ-30  פחות  של  הפקדות  שמקבלות 
שקל,  אלף  מ-50,000  נמוך  ההפקדה  שסכום 
בחוק  כהגדרתו  פיננסי  כמוסד  נכלל  אינו 
האמריקאי. ולגבי הגמ"חים הגדולים, הרי 
שהמטרה היא כעת לפעול שרשות 
המסים תישלח אישור בכתב 
של מוסד ציבורי כהגדרתו 
בפקודת מס הכנס, וכך לא 
תהיה בעיה להמשך ניהול 

חשבון הבנק.
במקביל  כי  יצוין 
ממשיך  המשפטים  משרד 
הצ'ינג'ים,  חוק  את  לקדם 
את  גם  יכלול  במסגרתו 
אך  הגמ"חים.  פעילות 
קשור  אינו  זה  מהלך 
שהתעוררה  לבעיה 
בקשר  אלו  בימים 
לניהול חשבונות הבנק 

של הגמ"חים.

3        ב' בסיון תשע"ו 8/6/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

דיונים קדחתניים של נציגי הציבור החרדי מול הצמרת הפיננסית של ישראל בניסיון למנוע קריסתם של מאות גמ"חים בציבור החרדי

המטרה: להציל 
את הגמ"חים

לא תהיה בעיה. 
השר יעקב ליצמן



PB        ב' בסיון תשע"ו 8/6/16        ב' בסיון תשע"ו 48/6/16    י"ח בטבת תשע"ו 

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

ליקויי בניה

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

ממיטב  רוכשים  משקיעים  פעם,  לא 
עם  אך  חדשה,  דירה  לרכישת  כספם 
כניסתם לביתם החדש ואף בתקופה שאח"כ, 
הם נחרדים לגלות ולמצוא, לא מעט ליקויי 
רוכשי  על  החוק  מגן  לכאורה  אמנם  בניה. 
ולא  אז  גם  אך  הקבלנים,  מול  אל  הדירות 
לא  לתיקון  או  לפיצוי  הדרך  פעמים,  מעט 
קצרה בכלל. בתחילה מנסה הקבלן להסתתר 
תחת האפשרות המוקנית לו לתקן בעצמו את 
אותם ליקויים נטענים. בעניין זה, בדרך כלל, 
לאחר  ורק  לרגע האחרון,  עד  הקבלן  ימתין 
תקופה זו, יוכלו הלקוחות לנסות לתבוע את 
נזקיהם. מספר שכנים בבנין חדש בתל אביב, 
את  שבנתה  החברה  כנגד  תביעה  הגישו 
הבנין. לטענתם הבנין נבנה בצורה מחפירה 
כי  קבע  מטעמם  ומומחה  רשלנות  ותוך 

מדובר בליקויים בסדר גודל של כ-400,000 
ברכוש  גם  כי  הבית  ועד  טען  בנוסף,  ש"ח. 
בתוספת  רבים.  ליקויים  נתגלו  המשותף 
על  הוגשה  התביעה  נפש  ועגמת  פיצויים 

כחצי מיליון ש"ח.
הזויות  בטענות  מדובר  כי  טענה  החברה 
ומופרכות ובכל מקרה , התובעים מתעלמים 
ותיקנה.  ביצעה  שהחברה  התיקונים  מן 
מטעמה  מומחה  דעת  חוות  הגישה  החברה 
שנמצאו  הליקויים  כל  את  תתקן  כי  וטענה 
על  הורה  ביהמ"ש  שהציגה.  הדעת  בחוות 
סך  את  העריך  וזה  ניטרלי  מומחה  מינוי 
בשלב  בלבד.   ₪ אלף  בכמאה  הפיצויים 
המומחה  כי  התברר,  המומחה  חקירת 
מסוימות  לשאלות  תשובות  ממתן  התחמק 
על שאלות אחרות.  לענות  ידע  לא  הוא  וכי 

התברר גם, כי "המומחה" לא ממש מומחה 
וכי הוא אינו יודע  על תקנים חדשים שנקבעו 

ועל משמעותם. 
שבד"כ,  למרות  כי  ביהמ"ש  קבע  משכך 
מטעם  המומחה  של  דעתו  חוות  תאומץ 
בחר  ביהמ"ש  מחיר.  בכל  זה  אין  ביהמ"ש, 
לבחון את 3 חוות הדעת ואת הליקויים אחד 
דירה  בכל  קבע,  וכך  פרטים  ולפרטי  לאחד 
ובכל פגם, את מהותו, את שוויו ואת עלות 
תיקונו או הפיצוי בגינו. בסופו של יום, קבע 
הליקויים  את  תתקן  החברה  כי  ביהמ"ש 
ובפיקוח  חשבונה  על  המשותף  ברכוש 
העמיד  בנוסף,  התובעים.  מטעם  מומחה 
בגין הליקויים בדירות  ביהמ"ש את הפיצוי 
כולל  ש"ח,  כ-460,000  של  ע"ס  הפרטיות 

הוצאות, שכ"ט ופיצויי עגמת נפש.

מחזיקים גם באזרחות אמריקנית?

תשלמו מס כפול
רשויות המס בארה"ב 
נגד אזרחים תושבי 
ישראל: ביהמ"ש 

האמריקאי קיבע את 
החלטת רשויות המס 
לחייב אזרח ישראלי 
בעל אזרחות כפולה 
במסים  דו"חות מס 
של אזרחים תושבי 

מדינות אחרות נבדקים 
בהיקפים גדולים יותר

מאת: חיים בנשק

בעלי אזרחות אמריקאית? יתכן שתאלצו לוותר עליה. פסק דין 
שניתן באחרונה בבית המשפט לענייני מסים בארה"ב, מעגן 
את עמדת רשות המסים האמריקאית לפיה תושב ישראל שהוא גם 

אזרח אמריקאי, צריך לשלם מסים לארה"ב על רווחי הון.
אלי קול, רואה חשבון המתגורר בישראל ולו אזרחות אמריקאית, 
מניות  מכירת  על  מס  לשלם  האמריקאית  המסים  רשות  ע"י  נדרש 
שהניבה לו רווח. קול טען כי על פי סעיף 15 לאמנת המס בין ישראל 
זה. הסעיף קובע כי "תושב של אחת  וארה"ב, הוא פטור מתשלום 
המתקשרת  המדינה  בידי  ממס  פטור  יהא  המתקשרות  המדינות 
האחרת על רווחים ממכירתם או חילופם של נכסים קבועים". כלומר, 
רק  המניות  הרווח ממכירת  על  מס  צריך לשלם  קול  זה,  סעיף  ע"פ 

בישראל ולא בארה"ב.
קול  של  מהסבריו  התרשמה  לא  האמריקאית  המסים  רשות 
של  ההוראות  כלל  אף  "על  כי  הקובע  באמנה  סעיף  על  והתבססה 
אמנה זו, רשאית מדינה מתקשרת להטיל מס על תושביה ועל אזרחיה 

רשות  טענת  את  קיבל  השופט  לתוקף".  זו  אמנה  נכנסה  לא  כאילו 
קול לשלם את המס הנדרש ממנו  כי על  וקבע  המסים האמריקאית 

בארה"ב.
פסיקת ביהמ"ש משליכה על ישראלים בעלי אזרחות אמריקאית, 
במיוחד עבור ישראלים אזרחי ארה"ב, שנהנים בישראל מפטור על 

הכנסות בחו"ל )הטבות לתושבים חוזרים או לעולים(. 
הדרישות  את  להחמיר  החלה  האמריקאית  המס  רשות  לאחרונה, 
בנוגע  שפורסמו  מנתונים  אחרות.  מדינות  תושבי  לאזרחים  ביחס 
לשיעורי הבדיקה של דיווחי מס על ידי רשות המסים בארה״ב, עולה 
זאת,  לעומת  המוגשים.  הדוחות  מכלל  האחוז  כמחצית  נבדקים  כי 
במקרה של אזרחי ארה"ב שהם תושבי מדינות אחרות, נבדקים כ-5% 

מדו"חות המס.
מהלכים אלה מצד רשות המס האמריקאית עשויים להביא לעלייה 
מנת  על  האמריקאית,  האזרחות  על  שמוותרים  הישראלים  במספר 
כלל  במגמה  מדובר  גבוהים.  מס  לתשלומי  חשופים  להיות  שלא 
עולמית, שהתגברה בשנים האחרונות לאור החוק הפדרלי מ-2010, 
שמסדיר העברת מידע מבנקים וגופים פיננסיים בעולם לרשויות המס 

בארה"ב, הסדר שיכנס בישראל לתוקף השנה.

אבי בנטוב

מחלקת עסקים

עמלת 
השנורר

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

מרן רבי חיים מוואלוזי'ן שלח שד"ר, 
שנורר בלע"ז, לארצות הברית, לאסוף 
לגביר  מיודענו  הגיע  הישיבה.  עבור  כספים 
גדול, סיפר לו על הישיבה, העשיר התרשם, 
והסכים לתת אלף דולר, בתנאי שהוא שולח 
לשנורר  נותן  ולא  לישיבה  בדואר  הצ'ק  את 
לוקחים  השנוררים  'אתם  לטענתו  כי  ביד, 
ילך  שלי  הכסף  שכל  רוצה  ואני  אחוזים, 
ר'  לקח  לישיבה,  המעטפה  הגיעה  לצדקה'. 
חיים את המעטפה ורשם עליה, "כבודו ייתן 

את תרומתו לגויים". 
להחזיר  מדוע  תמהו:  הישיבה  בהנהלה 
את  הישיבה  בחשבון  יפקיד  הרב  לעשיר, 
להם  ענה  חלקו.  את  לשנורר  וייתן  הסכום, 
שגם  מבין  שלא  עשיר  מוואלוז'ין:  הגר"ח 
הישיבה וגם השנורר צריכים לחיות, אני לא 
רוצה ממנו תרומה, ונימק את דבריו שאם גוי 
רוצה לתרום קורבן לבית המקדש, הוא יכול 
לה',  עולה  כולו  כי  עולה,  קורבן  רק  לתרום 
אבל קורבן שלמים, שצריך להתחלק בו עם 
מבין  לא  גוי  כי  לתרום,  יכול  לא  הוא  הכהן 
את הנפש היהודית שצריך להתחלק אחד עם 

השני.
לעולמנו  הבדלות,  אלפי  אלף  להבדיל 
הצר, עולם המכירות, לפעמים יושב לו איש 
מכירות מול לקוח, הלקוח לוחץ, ורוצה עוד 
הנחה, איש המכירות מתחיל להילחץ, ובורח 
מפסידים  אנחנו  אומר,  טובה,  לא  לפינה 
עליך, אני לא יקבל את העמלה שלי בגללך, 
מיני  וכל  לי,  תעזור  לנו,  כדאית  לא  העסקה 
שאני  הלקוחות  רוב  כאלה.  חולשה  משפטי 
מכיר, יתנהגו כנשר הרואה נבלה, ברגע שהם 
ודורשים  יותר  לוחצים  הם  חולשה,  מזהים 
עוד הנחה, עד כדי כך שהם מסוגלים לשים 
או  ההנחה,  את  מקבל  אני  או  אולטימטום, 

שאני מבטל את העסקה.
ברגישות  לנהוג  צריך  כזה,  במקרה 
ובנחישות, לא ליילל ללקוח, אנחנו מפסידים, 
נחישות,  לשדר  אלא  עמלה.  יקבל  לא  אני 
ממולך  שיושב  זה  ואני  בריא,  שלנו  העסק 
להתפרנס  צריך  אני  גם  כי  עמלה,  מרוויח 
ולהרוויח, לא רק אתה, אני לא יכול לתת לך 
עוד הנחה, נתתי לך כל מה שהיה בסמכותי 
שלי,  ישן  ופטנט  נתקדם.  אם  אשמח  לתת, 
בידיות הכיסא  אל תגלו לאף לקוח, תחזיקו 
ללכת.  באים  אתם  כאילו  קמעא,  ותתרוממו 
את  לו  תהיה  לא  תלכו,  שאם  מבין  הלקוח 

העסקה ולא תהיה לו את ההנחה.
לסיכום, העסק שלכם מרוויח, אתם צריכים 
לשלם משכנתא, ולהאכיל את הילדים שלכם, 
שלכם.  העמלה  את  להרוויח  בושה  כל  אין 
כן  שמולי,  ללקוח  אמרתי  מקרים  בהרבה 
יקירי אני מקבל עמלה של עשרה אחוזים על 
העסקה שאני עושה אתך, אם ישב פה מישהו 
ויגיד לך שהוא לא מרוויח עמלות  במקומי, 
ועובד בהתנדבות, תדע לך שהוא שקרן גדול, 

עם אחד כזה אל תעשה עסקים.

נשיא ארצות הברית ברק אובמה 
)צילום: הבית הלבן( 



* לזכאים, בכפוף לתנאי הבנק

יתרונות התכנית:
· מאפשרת להורים לסייע לילדיהם בתשלום המשכנתא גם כשאין ביכולתם לסייע

   בהון הראשוני הנדרש לרכישת דירה.
· מאפשרת להורים לתכנן מראש את סכומי הסיוע, כך שישתנו לאורך חיי המשכנתא.

· ההורים אינם נחשבים לווים או ערבים והם יכולים לשנות או להפסיק את השתתפותם בכל עת.
· ההורים יכולים להיות בטוחים כי עזרתם הכספית מועברת ישירות לתשלום המשכנתא

   ולא לחשבון הילד כמו בהוראת קבע רגילה.

חדש ובלעדי בדיסקונט
משכנתא עם גב הורים

עוזרים לילדים בתשלומי המשכנתא בגמישות מלאה וללא ערבות

ההצטרפות בסניפי דיסקונט

אולי אתה לא יכול לתת לו דירה,
אבל אתה יכול לתת לו גב.
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במעגל החיים אנו נמצאים לא פעם במגע עם המוסד לביטוח 
אנשים  ללא מעט  גורם  לאומי'  'ביטוח  המילים  צמד  לאומי. 
יש שמעדיפים  חיוביים.  ולרגשות שאינם בהכרח  למחשבות 
ולמוטב.  לטוב   - לאומי  לביטוח  המוסד  עם  להתעסק  שלא 
המוסד לביטוח לאומי הוקם עבורנו המבוטחים ואמור לספק 
זכויות  לנו  יש  כמבוטחים,  ישראל.  לתושבי  סוציאלי  בטחון 
מגוונות, אך גם חובות. מהן הזכויות שלנו? כיצד נמצה אותן 
והשאלה הקשה מכל - האם הביטוח הלאומי אכן מספק לנו 

ביטחון סוציאלי?
ערב חג השבועות, החלטנו להיפגש עם מנהל סניף הביטוח 
הלאומי בבני ברק-אלעד ולשמוע ממנו על הפעילות, היוזמות 
נכחנו  ברק,  בבני  הלאומי  הביטוח  בסניף  ביקרנו  והעשייה. 
לא  ושאלנו  עדכניים  נתונים  לראות  ביקשנו  הקהל,  בקבלת 

מעט שאלות קשות.
מר ברוך מרום מנהל את סניף הביטוח הלאומי בבני ברק 
הצד  המטבע,  של  השני  הצד  את  בפנינו  חשף  הקמתו,  מאז 
מיצוי  בקידום  רבות  שעסוקים  הלאומי  הביטוח  עובדי  של 
מגוונים  ובפרויקטים  למבוטח  השירות  בשיפור  הזכויות, 
שמטרתם להגיע למבוטחים שלא מיצו את זכויותיהם ולדאוג 

לרווחתם
חלק ניכר מהמבוטחים לא מודעים לתפקידו של הביטוח 
כולם  ולא  תשלומים  שגובה  כגורם  נתפס  הוא  הלאומי. 
מודעים לתפקידו ולמטרותיו. מהו תפקיד הביטוח הלאומי?

להבטיח  כדי   1953 בשנת  הוקם  לאומי  לביטוח  "המוסד 
או  זמנית  ומשפחה בעתות מצוקה  הגנה כלכלית לכל תושב 
מתמשכת ובמטרה לצמצם פערים כלכליים בחברה. המטרות 
קצבאות  ומתן  ביטוח  דמי  גביית  באמצעות  מיושמת  הללו 
גמ"ח  כעין  הוא  הלאומי  הביטוח  לזכאים. למעשה,  והטבות 
בחברה  יותר  החלשים  למען  היכולת  מבעלי  כספים  שגובה 

מתוך ראייה של ערבות הדדית".
מה ייחודי בסניף הביטוח הלאומי בבני ברק?

סניף בני ברק פועל כסניף עצמאי למעלה מ-11 שנים. אנו 
ברק  בני  מהערים  מבוטחים  לכ-250,000  שירות  מעניקים 

ואלעד.
באמצעות  זה  אם  התושבים,  כל  את  פוגשים  אנו  למעשה 
ודמי  ביטוח  תשלומי  גביית  באמצעות  או  קצבאות  תשלום 

ואלעד  ברק  בני  לערים  שייחודיים  מאפיינים  ישנם  בריאות. 
ונובעים בגלל אופי האוכלוסייה.

מיצוי  של  המטרה  את  דגלנו  על  חרטנו  ברק  בני  בסניף 
של  אמתית  ראייה  מתוך  הלאומי  בביטוח  הקהילה  זכויות 
התושבים  של  והקהילתיים  הפרטניים  הייחודיים  הצרכים 
עבודתנו,  במהלך  וההלכה.  התורה  לרוח  התאמה  ומתוך 
למדנו להכיר את הקהילה, חוזקה, צרכיה ואתגריה, אך באופן 
דומה, גם האוכלוסייה והמבוטחים למדו להכיר את פעילותנו 

ותרומתנו למען הפרט והקהילה כאחד".
לאחרונה תושבי אלעד מקבלים שירות מסניף בני ברק.

פתח  מסניף  שירות  לאחרונה  עד  קיבלו  אלעד  "תושבי 
תקוה. לפני זמן מה התקבלה החלטה שתושבי אלעד יטופלו 
על ידנו וכיום אנו נותנים שירות בנוסף גם  לכ- 50 אלף תושבי 

אלעד".
מה הביא להחלטה לשייך את העיר אלעד לסניף בני ברק? 
"זו החלטה של מינהלת המוסד לביטוח לאומי שהתקבלה 
לאחר ניתוח של פרמטרים מקצועיים ובהתחשב בחוות דעת 
מאנשי מקצוע ונציגי ציבור בעיר. בבסיס ההחלטה הזו עומד 
אופייה הייחודי של העיר אלעד ותושביה והצורך במתן מענים 
שירות  ומתן  לסניף  נגישות  כמו  התושבים  לרווחת  הולמים 
איכותי ומקצועי לתושבי אלעד. לפני המעבר נערכנו מבחינה 
ברק  בני  שתושבי  להבטיח  מנת  על  ומערכתית,  לוגיסטית 
ימשיכו לקבל את השירות האיכותי והמקצועי ושנוכל לספק 
את השירות הטוב ביותר גם עבור תושבי אלעד. באלעד פועל 
מרכז שירות פעמיים בשבוע ביום ראשון בין השעות -14:00
התושבים   .8:30-12:30 השעות  בין  רביעי  וביום   16:00
מקבלים שירות ישיר מפקידים מקצועיים והתביעות מטופלות 

על ידנו".
תדמית המוסד לביטוח לאומי לרוב שלילית בקרב הציבור, 

יש לא מעט שחוששים לפנות אליכם.
בקרב  לאומי  לביטוח  המוסד  של  לתדמית  מודעים  "אנו 
שירות  ומתן  הזכויות  מיצוי  לקידום  רבות  ופועלים  הציבור 
הולם למבוטחים. החששות של המבוטחים, לרוב אינן נובעות 
מחוויות ומניסיון אישי. האמון של המבוטחים בנו חשוב לנו 
בעיקר עבורם, כדי שהם יפנו אלינו למיצוי זכויותיהם ויקבלו 
או  הסכמה  חוסר  בין  להבחין  מאוד  חשוב  להם.  את שמגיע 

על  לבין השירות שניתן  רצון מקביעת החוק,  חוסר שביעות 
ידי עובדי הביטוח הלאומי ואופן הטיפול בתביעה. 

ובגביית  גמלאות  בתשלומי  עוסקים  אנו  להבהיר,  "חשוב 
כספים בהתאם לחוק הביטוח הלאומי וחוקים נוספים. המוסד 
לביטוח לאומי אינו קובע את החוק. אנו מבצעים את החוק 
ידי כנסת ישראל. כמובן שמינהלת  בהתאם למה שחוקק על 
המוסד לביטוח לאומי יוזמת בתדירות שינויי חקיקה שיקלו על 
המבוטחים, אך בסופו של יום ההחלטה היא בידי המחוקקים. 
ככל שתלוי בנו, עובדי הסניף, זה לדאוג לתת מענה מקצועי, 
איכותי, נגיש ורגיש. אנו משתדלים לטפל במהירות בתביעות 
מהקצרים  הם  בתביעות  הטיפול  זמני  בכך.  עומדים  גם  ואנו 
ביותר בהשוואה ארצית. כמובן שקיימים מקרים וסוגי תביעות 

שהטיפול בהם מורכב וארוך יותר.
ולמניעת  הליכים  לקיצור  רבות  פועלים  אנו  "בנוסף, 
יש מקרים  יוזמים תביעות באופן אוטומטי,  בירוקרטיה. אנו 
ואנו מבצעים תשלומים  אצלנו,  קיימים  נתוני המבוטח  בהם 
ללא הגשת תביעה כמו מענקי פטירה, תביעות לשארים ועוד. 
בנכות  מהירים  במסלולים  תביעות  לאשר  התחלנו  לאחרונה 

ובסיעוד בהסתמך על מסמכים רפואיים.
"הביטוח הלאומי פיתח מחשבונים וסימולציות המאפשרים 
זכאותם  את  לבדוק  התביעה  הגשת  בטרם  עוד  למבוטח 

ובהתאם להנחות על דרך הגשת התביעה".
שהם  בחוקים  נתקלים  אתם  היומיומית  בעשייתכם 

בעייתיים?
למכלול  מלא  מענה  נותנים  שאינם  חוקים  מעט  לא  "יש 
כיום  והמצב  בעבר  אותם  שחוקקו  חוקים  ישנם  המצוקות, 
בידי  כבולות  שלנו  הידיים  שציינתי,  כפי  אמנם  השתנה. 
החוק, אבל אנו לא שוקטים ומנסים לפעול. אנו פוגשים את 
מאחורי  שעומדים  האנשים  את  ורואים  והקשיים  המצוקות 
טופס התביעה ומנסים לתת מענים הולמים למכלול הבעיות 
שהמבוטחים מתמודדים עימם. הפקידים מזהים את המקרים 
הללו ואנו מציפים אותם מעלה. המוסד לביטוח לאומי הגיש 
ואנו  המבוטחים  למען  חקיקה  לשינויי  הצעות  קובץ  לכנסת 

מקווים שהדברים יטופלו".
במה מתבטאת הפעילות של הביטוח הלאומי בקהילה?

וקצבאות  גמלאות  תשלום  הוא  שלנו  העיסוק  "עיקר 

"אנו מודעים לתדמית 
של הביטוח הלאומי 
ופועלים לשפר זאת"

מה התפקיד האמיתי של הביטוח הלאומי? מדוע למוסד לביטוח לאומי יש תדמית 
שלילית בעיני הציבור? מה עומד מאחורי החברות שונות העוסקות במתן סיוע 
בהגשת תביעות לביטוח לאומי?  מה יש לראשי המוסד לומר לאלו הטוענים 
שכל חייהם שילמו לביטוח הלאומי וברגע האמת הם נדחו? ובכלל, כיצד תוכלו 

לדעת מהן הזכויות שלכם ומה מגיע לכם מהביטוח הלאומי? ברוך מרום מנהל סניף 
הביטוח הלאומי בבני ברק שמעניק שירות ללמעלה מ-250 אלף מבוטחים בבני 
ברק ואלעד, משיב לכל השאלות ומסביר מה תפקידו של הביטוח הלאומי בחיינו

עוזי ברק
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גם  עוסקים  אנו  בריאות.  ודמי  ביטוח  כספי  וגביית  לזכאים 
צרכים  ואיתור  בזיהוי  שעוסקת  ענפה  קהילתית  בפעילות 
ובמתן מענים בהתאם לזכויות בביטוח לאומי. אנו יוזמים ימי 
את  ליידע  היא  מטרתנו  שכל  שונים  בנושאים  מגוונים  מידע 
הקהילה והתושבים בזכויותיהם. ימי המידע הללו מתפרסמים 
אישיות  הזמנות  גם  שולחים  ואנחנו  המקומית  בעיתונות 
עם  ציבור,  אנשי  עם  פעולה  בשיתופי  עובדים  אנו  בדואר. 
עיריית בני ברק ועיריית אלעד וכן עם העמותות השונות. אנו 
יוזמים ימי מידע בנושאי נכויות, שיקום, ימי מידע לאלמנים 
לתלמידות  והסברנו  ברק  בבני  בסמינרים  ביקרנו  ולפורשים, 
את חשיבות תשלום דמי גביה, ערכנו ימי מיצוי זכויות בבית 

חולים מעייני הישועה.
'עוצמה'  "לאחרונה אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מרכז 
שבעיריית בני ברק. אנו עורכים ימי קבלת קהל וייעוץ אישי 

לפונים בליווי אנשי המקצוע ועובדי הביטוח הלאומי. 
שבביטוח  קרנות  אגף  אבל  יודעים,  הרבה  לא  "בנוסף, 
ברק  בני  בעיר  ענפה  קהילתית  לפעילות  אחראי  הלאומי 
מגוונות  תכניות  ופיתוח  ציוד  מימון  מבנים,  בניית  שכוללת 
האחרונות  בשנים  האוכלוסייה.  לרווחת  לדאוג  מטרתן  שכל 
ושיפוץ  בנייה  עבור  ברק  בני  בעיר  שקלים  מיליוני  הושקעו 
בניית  ועוד,  מציון  עזר  שרה,  אוהל  עלה,  לעמותות  מבנים 
ציוד  סיוע ברכישת  וולף,  ובסמינר  בריכה הטיפולית באחיה 
עבור המועדוניות שבעזר מציון ובאוהל שרה, עבור מחלקת 
מיוחד  לחינוך  ספר  בית  ועבור  למרפא  בעזרא  השיקום 

שבסמינר וולף, מימון הנגשת מבנים לבעלי מוגבלות ועוד".
מדוע הציבור אינו יודע מכך?

עסוקים  אנו  ולכן  המבוטחים  למען  פועלות  "הקרנות 
העשייה  בפרסום  עסוקים  ופחות  לקהילה  מעשית  בתרומה 
לסיוע  זוכה  הייחודים,  מאפייניה  בשל  ברק,  בני  העיר  הזו. 
לנכים,  שירותים  לפיתוח  הקרן  השונות:  הקרנות  מ-5  מגוון 
וקרן  ונוער, קרן הסיעוד, קרן מפעלים מיוחדים  קרן לילדים 
בני  בעיר  פעילות  הקרנות  כל  עבודה.  תאונות  למניעת  מנוף 
ברק באופן שוטף ומסייעות במימון ופיתוח תכניות מגוונות".
לאחרונה צצו חברות שונות העוסקות במתן סיוע בהגשת 

תביעות לביטוח לאומי, מה הסיבה לכך?
"חברות אלו צצו בעיקר בשל שיקולים עסקיים של החברות 

הבירוקרטיה  בסבך  לסייע  יכולות  שהן  התחושה  וניצול 
שהמוסד לביטוח לאומי כביכול מייצר.

מכוח  הן  לאומי  בביטוח  הזכאויות  כי  להדגיש  לי  "חשוב 
סיבה שגורמים  ואין שום  זכויות של המבוטחים  החוק. אלו 
גובה  כאשר  במיוחד  מהקצבה,  ונתח  קופון  יגזרו  שונים 
אנו  מקצבאות.  רק  להתקיים  מאוד  וקשה  נמוך  הקצבאות 
מטפלים בתביעות שהוגשו באמצעות גורמים שונים באותה 
מידה ועדיפות כמו בכל התביעות והפניות המתקבלות אצלנו. 
מוזמנים  בייעוץ  או  תביעה  במילוי  בסיוע  שמעוניינים  כאלו 
לנושא  ייעודיים  פקידים  לנו  יש  קהל.  לקבלת  אלינו  להגיע 

מיצוי זכויות והם יתנו מידע מקיף, מקצועי ואמין.
"ישנן גם ועדות ערעור בתחומים שונים ובסופו של יום ניתן 
משלים  אינו  שהמבוטח  החלטות  על  הדין  לבית  גם  לערער 
בהוצאות  וכרוכה  מיותרת  אלו  לחברות  שהפניה  כך  עימם. 
כספיות מיותרות שהמבוטחים כל כך זקוקים להם. לכן כדאי 
למצות את התהליך מול הביטוח הלאומי בטרם פניה לחברות 

אלו".
למעשה אתם מתעסקים עם אוכלוסיות במשבר.

"לא רק. הביטוח הלאומי הוא מוסד המעניק שירות לכלל 
התושבים החל משלב של טרום לידה ועד לאחר מאה ועשרים. 
אנו לא מתעסקים במקרי משבר בלבד. אנו משלמים קצבאות 
קצבת  לידה,  ודמי  לידה  מענקי  כמו  משמחות  בנסיבות  גם 
ילדים, גמלת זקנה. יחד עם זאת, רוב גמלאות הביטוח הלאומי 

נועדו לתת מענה בשעת קושי ומשבר זמני או מתמשך". 
הלאומי  לביטוח  שילמו  הם  חייהם  שכל  הטוענים  יש 

וברגע האמת הם נדחו.  
"הטענה הזו נכונה בחלקה. קיימים מקרים בהם מבוטחים 
משלמים דמי ביטוח ולא בהכרח יהיו זכאים לגמלה. עיקרון 
הביטחון הסוציאלי הוא גביית כספים מהאוכלוסייה היצרנית 
צרכיהם  לפי  לזכאים  גמלאות  ותשלום  להכנסתה  בהתאם 
ובהתאם לחוק. הביטוח הלאומי פועל מתוך ערכים של ערבות 
הקדושה.  מתורתנו  השאובים  ערכים  הזולת,  ואהבת  הדדית 
גם מקרים הפוכים, בהם המבוטח לא  ישנם  כי  לזכור  חשוב 
שילם כלל כל חייו דמי ביטוח והוא יקבל גמלאות לכל אורך 

חייו, לדוגמא  גמלת ילד נכה. 
דמי  את  גובה  הלאומי  הביטוח  כי  לזכור  יש  "בנוסף, 

בריאות  חוק  במסגרת  החולים  לקופות  המועברים  הבריאות 
ממלכתי".

כיצד האזרח הפשוט יוכל לדעת מהן זכויותיו?
"הזכויות הן רבות ומגוונות ולעיתים זכאות אחת משפיעה 
על זכאות נוספת. חוק הביטוח הלאומי הוא חוק מורכב שרק 
מקצועי  מענה  לתת  יכולים  בחוק  הבקיאים  מקצוע  אנשי 
ומערכתי, תוך בחינת מכלול הזכאויות. כדי לסייע למבוטחים 
בהן  זכויות,  ומיצוי  אישי  ייעוץ  עמדות  קהל  בקבלת  פתחנו 
לו  ומסייע  הפונה  מצב  את  שבוחן  פקיד  עם  לשוחח  ניתן 

בהגשת התביעות עד למיצוי זכויותיו.
של  רבים  מקרים  פוגשים  אנו  היומיומית  "בעבודתנו 
מבוטחים שמגיעים בשל עניין מסוים או לצורך הגשת תביעה 
לגמלה מסויימת ומתברר שיש להם זכויות נוספות שהם כלל 
הביטוח  עובדי  של  ערנותם  ואילולא  להם  מודעים  היו  לא 
הלאומי והידע המקצועי והנרחב במכלול הזכויות, הם לא היו 

ממצים את זכויותיהם".
תוכל לשתף אותנו במקרים שכאלו?

חוב  מכתב  בעקבות   72 בגיל  קשיש  אלינו  הגיע  "בוודאי, 
בדמי ביטוח, תוך כדי בדיקת החוב מתברר שהמבוטח אינו 
למכתבים שנשלחו  מצידו  אי מענה  זקנה בשל  מקבל קצבת 
כי  התברר  גביה  פקיד  של  מקצועית  מבדיקה  בעבר.  אליו 
לקשיש  הייעוץ  מתנדב  זקנה.  גמלת  מקבל  אינו  הקשיש 
אושרה  הזקנה  קצבת  לזקנה.  תביעה  במקום  למלא  לו  סייע 
באופן  גמלה  לקבל  החל  והוא  בוטל  החוב  רטרואקטיבית, 

שוטף.
"במקרה אחר,  פנה אלינו מבוטח שזכאי לקצבת הבטחת 
הכנסה ונתבקש לדרוש עבודה בלשכת התעסוקה. הוא ביקש 
מצבה  בשל  התעסוקה  בלשכת  מהתייצבות  פטור  לקבל 
הבריאותי הירוד של אימו, בה הוא מטפל. פקידת התביעות 
בחנה את המסמכים הרפואיים והתברר כי אימו מקבלת גמלת 
לגיל  זקנה, אך הבעיות הבריאותיות החלו עוד קודם הגיעה 
פרישה. על פי החוק, ניתן  לתבוע גמלת נכות עד 12 חודשים 
שאושרה  לנכות  תביעה  להגיש  לבן  סייעה  הפקידה  אחורה. 
גמלת  לגובה  הוגדלה  הזקנה  גמלת  ובנוסף,  רטרואקטיבית 
לו  וסייעה  הנכות לצמיתות. אך בזאת לא הסתפקה הפקידה 

להגיש תביעה לסיעוד שגם כן אושרה". 



אנו פועלים רבות לקיצור הליכים 
ולמניעת בירוקרטיה. ברוך מרום 

בלשכתו )צילום: עוזי ברק(
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אלו טיפים תוכל להציע בנוגע למיצוי הזכויות?
"ראשית, אני ממליץ בכל מצב של אירוע משמעותי בחיים 
וכו'  כלכליות  בעיות  בריאות,  בעיות  עבודה,  הפסקת  כמו 
פיתחנו  שציינתי,  כפי  ייעוץ.  לקבלת  אלינו  ישירות  לפנות 
לפני  עוד  ניתן  וכיום  זכויות  למיצוי  וסימולציות  מחשבונים 
להגיש  האם  פיו  על  ולהחליט  מידע  לקבל  התביעה  הגשת 

תביעות ובאיזו דרך.
על  ומשליך  חשוב  הינו  התביעה  הגשת  מועד  "שנית, 
לשלם  יכולים  אנו  הקצבאות  רוב  את  החוק,  לפי  הזכאות. 
ובתנאים  מקרים  ישנם  אחורה,  שנה  עד  רטרואקטיבית 
הגשת  שמועד  קצבאות  יש  משנה.  יותר  שגם  מסוימים 
הזכאות  שאז  הכנסה  הבטחת  כמו  משמעותי  הינו  התביעה 
לשלם  אפשרות  לנו  ואין  התביעה  הגשת  מחודש  הינה 
רטרואקטיבית. במידה ומבוטח מעוניין להגיש תביעה וחסר 
לו מסמכים נלווים, אנו ממליצים להגיש את טופס התביעה 
המסמכים  את  בהמשך  ולהשלים  הלועזי  החודש  סוף  לפני 
לא  זכאות לקצבה, המבוטח  ותקבע  כדי שבמידה  החסרים, 
יפסיד חודש ימים. בתביעה חדשה לחוק סיעוד יום ההגשה 

קובע.
"שלישית, חשוב לוודא את מכלול הזכויות, לעיתים ניתן 
לקבל יותר מקצבה אחת וחשוב לוודא שהמבוטח מקבל את 
מלוא זכויותיו. ישנם מקרים שהמבוטח מגיש תביעה לגמלה 
מסוימת ולאחר בדיקת הנתונים, מתברר שאינו זכאי לגמלה 
זכויות  לו  מגיעות  והמשפחתי  הכללי  מצבו  מבירור  אך 

אחרות".
לאלו הנחות והטבות זכאים מקבלי הקצבאות?

המזכות  קצבאות  שמקבלי  והטבות  הנחות  מגוון  "ישנם 
משרד  מים,  חברת  חשמל,  חברת  ארנונה,  כמו:  להנחה 
שהמבוטח  הקצבה  מסוג  נגזרות  ההנחות  ועוד.  התחבורה 
זכאי לה. הביטוח הלאומי אינו קובע אלו אוכלוסיות יקבלו 
בכנסת  שנקבעות  תקנות  אלו  זכאויות,  אלו  ובגין  הנחה 
וברשות המקומית. למעשה הגורמים השונים מסתמכים על 
ולמנוע  המבוטחים  על  להקל  כדי  עורכים.  שאנו  הבדיקות 
ובירוקרטיה, המוסד לביטוח לאומי מעביר רשימות  טרטור 
הזכאים.  שמות  את  הכוללות  בקהילה  לגורמים  עדכניות 
ההנחות אמורות להינתן באופן אוטומטי, אבל חשוב לוודא 

את קבלת כל ההנחות ממועד הזכאות לגמלה".
איך ניתן לדעת אלו הנחות כל מבוטח זכאי?

"במסגרת הנגשת המידע, אנו מיידעים כל מבוטח שזכאי 
לגמלה לאלו הנחות והטבות נלוות הוא זכאי באמצעות דף 
מידע שמצורף למכתב הזכאות. נוסף על כך, ביטוח לאומי 
הפיק חוברת מידע המרכזת את כלל ההטבות וההנחות לפי 
את  המציגות  וסימולציות  מחשבונים  קיימים  הזכאויות. 
המידע וכמובן שתמיד ניתן לפנות אלינו ולקבל את המידע".
שרוצה  או  תביעה  להגיש  שצריך  למי  ממליץ  אתה  מה 

לברר משהו בנוגע לזכויותיו?
ערוצי  בכל  ונגישים  זמינים  אנו  אלינו.  ישירות  "לפנות 
מפקיד,  אישי  מידע  לקבל  המעוניינים  הקיימים.  התקשורת 
להגיע לקבלת הקהל. לאחרונה לבקשת התושבים  מוזמנים 
שיננו את מועדי קבלת הקהל וכיום אנו מקבלים קהל בימי 
וד' בשעות  ב'  ובימים   13:00  8:30- בין השעות  וה'  ג'  א', 
הקהל,  קבלת  באולם  נרחב  שיפוץ  ערכנו   .15:00-17:00
שמיעה  מבעיות  לסובלים  ניידות,  למוגבלי  אותו  הנגשנו 

וללקויי ראיה והכנסנו מערכת תורים חכמה".
יש כאלו שלא מעוניינים להמתין הרבה זמן בקבלת הקהל.
אחרים  לסניפים  בהשוואה  ברק  בני  בסניף  המתנה  "זמני 
שהמבוטח  הטיפול  שזמן  בעוד  בארץ,  הנמוכים  בין  הוא 
מקבל מהפקיד הוא גבוה. המשמעות היא שהמבוטח ממתין 
בנוסף,  ומקצועי.  איכותי  שירות  מקבל  אך  בתור,  זמן  מעט 
ניתן להנפיק אישורים מגוונים מעמדה ממוחשבת הממוקמת 
בפקס,  אלינו  לפנות  ניתן  ברק.  בני  ובעיריית  לסניף  מחוץ 
באמצעות  במייל,  לסניף,  מחוץ  הממוקמת  שירות  בתיבת 
המוקד הטלפוני או בפניה ישירה דרך אתר הביטוח הלאומי.

קוד  לקבל  אפשרות  קיימת  המבוטחים,  על  להקל  "בכדי 
תביעות  להגיש  ניתן  באמצעותו  באינטרנט,  אישי  לאתר 
במצב  להתעדכן  זכאויות,  על  אישי  מידע  לקבל  ומסמכים, 
טיפול בתביעה, לצפות במכתבים שנשלחו ולהפיק אישורים 

מגוונים".
הרפואיות  הוועדות  כלפי  ביקורת  שקיימת  סוד  לא  זה 

במוסד לביטוח לאומי.
אינה  בריאות  בעיות  עם  שהתמודדות  לכך  מודעים  "אנו 
פשוטה ודורשת התארגנות של החולה ובני משפחתו בהרבה 
תחומים. אנו משתדלים לבוא לקראת הנכים ולטפל ברגישות 
רבה בתביעות אלו. במקרים בהם חסרים מסמכים אנו יוזמים 
טלפון ישירות למבוטח כדי לזרז את הליך הטיפול בתביעה 
הפרטים  דרישת  מכתב  לקבלת  עד  ההמתנה  את  ולמנוע 
בדואר. ישנם מקרים בהם אנו מאשרים זכאויות רק על סמך 
הועדה  את  עורכים  הועדה  חברי  בהם  מקרים  יש  מסמכים, 
בוועדה  נוכחות  נדרשת  המקרים  ברוב  אך  המבוטח  בבית 
לילדים  רפואיות  ועדות  ביצוע  יזמנו  לאחרונה  רפואית. 
נכים בתוך מוסדות הלימוד כדי לחסוך להורים בירוקרטיה. 
אנו  מקצוע,  אנשי  ידי  על  מתבצעות  הרפואיות  הוועדות 
משתדלים לבצע אותן ברגישות רבה. במקרים שמישהו חווה 
את  ונבדוק  ישירות  אלינו  לפנות  מוזמן  הוא  שלילי  אירוע 

הדברים. 
"מבוטחים הזכאים לנכות צמיתה מעל 20% עשויים להיות 

זכאים לשיקום באמצעות מחלקת השיקום".
במה מסייע אגף השיקום?

"אגף שיקום עוסק במתן הכשרה מקצועית לזכאים הנמנים 
העיקרית  המטרה  כאשר  והאלמנים,  הנכים  אוכלוסיית  על 
הינה לסייע בהשתלבות בעבודה. מבוטחים הזכאים לשיקום 
ללימודים  מימון  ומקבלים  אבחון מקצועי,  עוברים  מקצועי 
ולימודים  הכשרה  קורסי  פתחנו  והדרכה.  ליווי  מקצועיים, 
מסייעים  גם  ואנו  החרדי  לציבור  המתאימים  נפרדים 

למועמדים להשתלב בעולם העבודה".
לנערים  מצווה  ובת  בר  אירועי  שנה  מידי  עורכים  "אנו 
והדתי  החרדי  מצוות מהמגזר  לגיל  יתומים שהגיעו  ונערות 
גדוש  ליום  הנערים  את  מזמינים  אנו  הארץ.  רחבי  מכל 
מרן  אצל  בביקור  שתחילתו  וחווייתיות  רוחניות  בפעילויות 
נסיעה  אישית,  ברכה  וקבלת  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח 
שרשרת  באתר  ביקור  המערבי,  בכותל  משותפת  לתפילה 
אירוע  להם  חוגגים  אנו  בערב  הכותל.  ובמנהרות  דורות 

מפואר באולם יוקרתי בהשתתפות רבנים ואנשי ציבור. 
אמנים  סעודת  עם  דומה  אירוע  עורכים  אנו  "לנערות 
אותנו  כיבדה  ע"ה  קנייבסקי  והרבנית  זכינו  חלה.  והפרשת 
ביתה,  וכיום  שערכנו  המצווה  בת  אירועי  בכל  בנוכחותה 
אהבתה  את  ומרעיפה  מגיעה  תליט"א  קולדצקי  הרבנית 
הזדמנות  הם  המצווה  ובת  בר  אירועי  לבנות.  וברכותיה 
מיוחדת עבורנו להיות לצד המבוטחים גם ברגעים משמחים 
ואנו מקבלים פידבקים מרגשים וחיוביים ביותר מהמשתתפים 

ומבני משפחותיהם".
קשישים  מעט  לא  יש  קשישים?  עבור  יש  זכויות  אלו 

שמצבם לא שפר עליהם מבחינה כלכלית ובריאותית.
גמלאות  זה  לקשישים  שרלבנטיות  העיקריות  "הזכויות 
לבחון  צריך  שהתאלמנו  לקשישים  הכנסה,  והשלמת  זקנה 
קשישים  בנוסף  פטירה.  ומענק  שארים  גמלת  לגבי  זכויות 
לחוק  זכאים  להיות  יכולים  תפקודיות  מבעיות  הסובלים 

סיעוד.
בקידום  עוסק  הלאומי  בביטוח  לקשיש  הייעוץ  "שירות 
שירות  זהו  חברתי.  מענה  ומתן  הקשישים  זכויות  מיצוי 
אוכלוסיית  זכויות  מיצוי  את  לקדם  שמטרתו  התנדבותי 
הקשישים ולסייע בהפגת בדידות. המתנדבים עורכים ביקורי 
שיחות  ועורכים  קהל  בקבלת  ייעוץ  נותנים  חברתיים,  בית 
טלפון יזומות לקשישים כדי להתעניין בשלומם ולתת מענים 

בהתאם לצרכיהם".
מדוע ביטוח לאומי זקוק למתנדבים?

נוסף  שירות  הוא  המתנדבים  ידי  על  שניתן  "השירות 
במתן  בעיקר  ועוסק  נותן  לאומי  שביטוח  למענים  ומשלים 
אוזן קשבת, תמיכה אישית וחברתית, מתן מידע יזום בנוגע 
לזכויות ולשירותים קהילתיים. אנו מנסים לראות את הקשיש 

באופן מערכתי ולסייע בתחומים שונים ובהיבטים מגוונים.
"יש לנו כיום למעלה מ-70 מתנדבים יקרים, שאנו מאוד 
המתנדבים  כל  הרבה.  מסירותם  בשל  ומוקירים  מעריכים 
)מדעי  בגרונטולוגיה  וקורס  מקצועית  הכשרה  עוברים 
הוקרה  באירועי  אותם  מתגמלים  אנו  בנוסף,  הזקנה(. 
הינה  ביותר  החשוב  שהתגמול  כמובן  מגוונות,  ופעילויות 
מזמין   אני  מבצעים.  שהם  החסדים  וגמילות  השליחות 
ותורמת  מאתגרת  לפעילות  להצטרף  שמעוניינים  גמלאים 

לפנות אלינו".
מה אנו לא יודעים על סניף בני ברק?

"סניף בני ברק מונה 52 עובדים וכ-70 מתנדבים שעושים 
מאמצים רבים על מנת להעניק את השירות הטוב ביותר. אנו 
מתמדת  וביקורת  פיקוח  תחת  ונמצאים  למצוינות  שואפים 
נעשים  במוסד.  הציבור  פניות  אגף  ושל  המדינה  מבקר  של 
מאמצים רבים כדי להיות מקצועיים ולתת שירות לשביעות 
רצון המבוטחים. אני גאה לשתף את הקוראים כי בכל נתוני 
סקרי שביעות רצון שנערכים מידי חודש, סניף בני ברק נמצא 

במקום הראשון בהשוואה ארצית".
מה החזון שלך כמנהל הסניף?

"אני מאוד מקווה ומאחל לכולנו שנפגוש את המבוטחים 
רק סביב אירועים משמחים, אבל לצערנו ישנם אתגרים בחיים 
והתמודדויות לא פשוטות. במקרים אלו, אני מתפלל ומקווה 
שכל מבוטח ידע וירגיש שאנו איתו ולצידו ושיקבל מאיתנו 
את מלוא זכויותיו במקצועיות וברגישות. אנו שליחי הציבור 
ויש לנו שליחות במסגרת עבודתנו והיא לסייע לאחינו לקבל 
בזכות ולא בחסד את שמגיע להם. בהזדמנות זו אבקש לאחל 

חג שבועות שמח לכל בית ישראל".



ברוך מרום אצל מרן 
הגראי"ל שטיינמן



רציתם לחמם את הארוחה לשבת.

יצא פיצוץ.

שימוש רצוף בגז בישול במהלך השבת מכלה את החמצן 
בדירה ועלול לגרום לנזק לכיריים ולדליפות גז המסכנים 
אותך, את בני המשפחה ואת דיירי הבניין. לכן חשוב לשמור

 על כללי הבטיחות בגז: 
● יש להימנע משימוש בציוד ואביזרי גז שאינם תקניים

   כגון פלטת גז )בלעך(. 
● בעת ניקיון הכיריים, יש להימנע מפירוק שלהם החושף את

   המשפחה ואת השכנים לדליפות גז.       
● גז מזמינים רק מספק מורשה, שמחויב בביצוע בדיקות 

   תקינות אחת לחמש שנים ובעת חיבור המערכת.
   שימו לב:

● חיבור פיראטי מסכן אתכם ואת שכניכם.
   חיבור פיראטי אינו כולל ביטוח נגד נזק או אסון!

● יש להשגיח על ילדים בקרבת אביזרי הגז.
● יש לסגור את ברז הגז המרכזי כשעוזבים לתקופה ממושכת.

למידע נוסף על בטיחות בגז ביתי, בקרו באתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  

אלתור
בגז הוא 
משחק 
באש! 

ניהול תיירות ומלונאות | קולינריה | מלונאות | הוראת דרך | מקצועות הנסיעות ועוד...

לשווק 'דילים'
לבין הזמנים?

כן, זה מקצוע 
אפשרי!

לפרטים נוספים התקשרו: 02-6664347

תמיד רצית, עכשיו זה אפשרי, 
ולעסוק  תעשיית התיירות בישראל, מציעה לכם להשתלב 

בתחום הנמצא בהתפתחות מתמדת.
תחומים  במגוון  ולימודים  מקצועית  הכשרה  לרכוש  בואו 
ולגלות עולם שלם של אפשרויות תעסוקה ומסלולי קידום, 
בסופם תוכלו ליהנות מקריירה מעניינת, מרעננת ומפרנסת. 

תיירות
החופש לבחור מקצוע 

  בס”ד

 המשרד לשירותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

פנייה לציבור בעניין תמיכה במוסדות 
ובגופים ציבוריים העוסקים בשירותי ייעוץ 

ופיקוח הלכתי בתחום הפוריות
מזה מספר שנים המשרד לשירותי דת מפרסם מבחנים בדבר תמיכה במוסדות 
"בשירותי ייעוץ ופיקוח הלכתי בתחום הפוריות".  ובגופים ציבוריים העוסקים 
זאת, בהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב,  התשמ"ה-1985, ובהתאם 
לנוהל להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם עפ"י 

מבחני תמיכה שוויוניים.

לאור מיעוט מספר הגופים הנתמכים בתקנה זו, המשרד לשירותי דת מפרסם בזאת 
את המבחנים על מנת לאפשר למוסדות וגופים ציבוריים העוסקים בנושא להשיג, 
וזאת  להעיר או להציע הצעות בקשר לנוסח המבחנים האמור שגובשו במשרד, 

במטרה להגדיל את מעגל הנתמכים.

 נוסח מבחני התמיכה שגובשו במשרד לשירותי דת מפורסם באתר האינטרנט: 
או   ,02-5311332 וכן ניתן לקבלו בפנייה לפקס שמספרו:   www.dat.gov.il
באמצעות פנייה למר אפרים אנטמן, מנהל תחום תמיכות ועזבונות במשרד, בכתובת 

OrianZ@dat.gov.il :מייל

כל המעוניין מוזמן לעשות זאת בפנייה לכתובת שצוינה לעייל.

את הפניות יש להעביר עד ליום חמישי א' בתמוז תשע"ו 7.7.2016. לאחר מועד זה 
ולאור הפניות שיתקבלו יבחן המשרד את הצורך בשינוי המבחנים ויגובש נוסחם 
הסופי ככל שיוחלט לפרסמם, תוך התייחסות לפניות שנתקבלו עד למועד זה, והכל 

כאמור במטרה להגדיל את מעגל הנתמכים בתקנה זו. 



PB        ב' בסיון תשע"ו 8/6/16        ב' בסיון תשע"ו 108/6/16    י"ח בטבת תשע"ו 

מונעים את 
האסון הבא

מחקרים שונים מראים כי חום קיצוני משפיע על 
תינוקות ופעוטות במהירות רבה יותר ובצורה חמורה 

יותר מאשר על מבוגרים  הטמפרטורה ברכב 
עלולה להגיע עד לכ-70 מעלות צלזיוס ועיקר העלייה 

בטמפרטורה מתרחשת בדקות הראשונות  מכבי 
שירותי בריאות: "אין להשאיר ילד ברכב גם לא לרגע"

מאת: הילה פלאח

נורא  לאסון  עדים  היינו  שוב  השבוע 
לאחר  ילד  נפטר  בו  ל"ע  שהתרחש 
שאתם  חושבים  "אתם  ר"ל.  ברכב  שנשכח 
אתם  אבל  כלשהם,  לסידורים  לרגע  יוצאים 
לא יודעים באמת כמה זמן זה יקח באמת", 
קידום  מנהלת  דגן,  איריס  הגב'  אומרת 
איך  בריאות.  שירותי  במכבי  ארצי  בריאות 

מונעים את האסון הבא?
קיצוני  חום  כי  מראים  שונים  מחקרים 
במהירות  ופעוטות  תינוקות  על  משפיע 
על  מאשר  יותר  חמורה  ובצורה  יותר  רבה 
ילדים  של  הגוף  שממדי  מכיוון  מבוגרים. 
לעלות  עלולה  שלהם  הגוף  טמפ'  קטנים, 
חמישה  עד  שלושה  פי  הגדולה  במהירות 
של  הגוף  טמפרטורת  עולה  בה  מהמהירות 
להגיע  עלולה  ברכב  הטמפרטורה  מבוגר. 
העלייה  עיקר  צלזיוס,  מעלות  לכ-70  עד 
בטמפרטורה מתרחשת בדקות הראשונות - 
במחקר אחד נמצא כי חום פנים הרכב עולה 
השארת   .75% בכ-  הראשונות  הדקות  ב-5 
חלון פתוח אינה מסייעת - גם אם משאירים 
במכונית  החום  מידת  מעט,  פתוח  חלון 
מכת  לילדים.  ביותר  מסוכנות  לרמות  עולה 
חום יכולה להיווצר אף בימים שאינם חמים 
בחוץ  הטמפרטורה  בהם  בימים   - במיוחד 
היתה של 22 מעלות צלזיוס, תוך 60 דקות 
עלתה הטמפרטורה בתוך חלל הרכב ל- 47 

מעלות צלזיוס.
מהשארת  מזהירים  הבטיחות  מומחי 
ילדים לדקה אחת במכונית ובטוחים כי שום 
שאנחנו  חושבים  "לפעמים  יקרה.  לא  דבר 
באמת  לא  אנחנו  אבל  לדקה,  רק  יוצאים 
בפועל",  יימשך  זה  זמן  כמה  לדעת  יכולים 
קידום  מנהלת  דגן,  איריס  הגב'  אומרת 
בריאות ארצי במכבי שירותי בריאות. אנחנו 
לתוך  בקלות  להיקלע  ויכולים  אדם  בני 
סיטואציה שאינה רק בשליטתנו, ולכן אסור 
לנו בכלל להגיע למצב הזה. אנחנו צריכים 
הילדים  את  משאירים  לא  שאנחנו  להחליט 
אנחנו  רבות  לרגע. פעמים  לא  ברכב אפילו 
הילד  נוחות  על  חשיבה  מתוך  זאת  עושים 
- הוא נרדם ואנחנו לא רוצים להעיר אותו, 
וכדומה. אבל זה משהו שאסור לנו לעשות".
שהילד  לשכוח  עלולים  אנו  בו  מצב 
לכל אחד",  לקרות  יכול  ברכב  איתנו  נמצא 
מציינת הגב' איריס דגן, "מצבים אלו לרוב 
מתרחשים עקב שינוי שגרה או בשל הסחת 

דעת. פעולות רבות אנו מבצעים אוטומטית 
בסיטואציה  לכן  עליהם,  לחשוב  מבלי 
שבה אנו מרוכזים בדרך או בשיחת טלפון, 
להישכח  לרגע  יכול  ברכב  הילד  של  קיומו 
מאיתנו. מצב זה יכול להתקיים כאשר הורים 
של  התפקידים  ובחלוקת  ביניהם  מתחלפים 
להיות  חשוב  ולכן  בגנים.  הילדים  פיזור 

מודעים לכך כל הזמן".
כדי למנוע את האסון הבא, מדגישה הגב' 
איריס דגן מספר נקודות שעל ההורים לתת 

את תשומת ליבם אליהן:
לא  אפילו  ברכב  ילדים  משאירם  לא   •

לרגע.
הסלולרי,  המכשיר  את  להניח  מומלץ   •
הארנק, התיק או כל חפץ חשוב אחר מאחור. 
כך לא יתרחש מצב בו הנהג יצא מהרכב בלי 

להבחין בילד שנשאר מאחור.
מהרכב  ירדו  הילדים  כל  כי  לוודא  יש   •

לאחר חנייתו.
• כוונו צלצול תזכורת בטלפון סביב מועד 

ההגעה ליעד.
• טלפון קבוע לבן/בת הזוג לאחר הורדת 

הילדים.
רחוק  שלט  או  מפתחות  כי  הקפידו   •
יהיו  הרכב  של  הנעילה  הסרת  המאפשר 

רחוקים מהישג ידם של ילדים.
מעצורי  את  לשחרר  מסוגלים  ילדים   •
ובכך  אותו  ולדרדר  משחק,  כדי  תוך  הרכב 

לסכן את עצמם ואחרים.
של  בטיחותם  על  לשמור  חשוב   •
סדר  אין  בהם  בימים  כאשר  דווקא  ילדים 
בעיקר  מאורגנת,  אינה  וההתנהלות  קבוע 

בחופשות.
בתוך  לשחק  לילדים שאין  להסביר  יש   •

הרכב או מחוצה לו.
• במידה וילד נמצא כשהוא כלוא ברכב, 
ובמידה  המיידית,  במהירות  להוציאו  יש 
והוא חם או מרגיש ברע יש לפנותו לטיפול 

מיידי.

ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583        בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862

16, קניון רב שפע    ארועים     תינוקות    ילדות    נשיםקווין ביי ננה בסניף אושר עד     סניף ירושלים רח' שמגר 

בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז

קולקציית ארועים
מטפחות   בנדנות   שרשראות   סיכות   סרטים   קשתות    

מבצעים
מיוחדים
פרטים בחנויות

קופת חולים מאוחדת מזמינה מועמדים מקרב הציבור להציג מועמדותם לתפקיד

חברי דירקטוריון
קופת חולים מאוחדת )להלן: ״מאוחדת"( מודיעה בזאת על פתיחת הליך לבחירת מועמדים מתאימים לכהונה 

כדירקטורים בדירקטוריון מאוחדת. 
במסגרת המינויים למוסדות המנהלים של מאוחדת, המתקיימים בהתאם להוראות תקנון מאוחדת, מאוחדת פותחת 
את שעריה לכל ומחפשת את המועמדים המקצועיים המתאימים ביותר לכהונה כדירקטורים בדירקטוריון מאוחדת. 

להלן תנאי הסף הנדרשים:
אזרח ותושב ישראל בגיל 25 ומעלה;   .1

2.  מי שמתקיימים בו אחד מהתנאים הבאים, כמפורט בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, 
בשינויים המחויבים, וכן בהוראות סעיף 14.2 לתקנון הקופה )להלן: "התקנון"(, כדלקמן:

2.1.  הוא בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל   
ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, רפואה או מינהל רפואי או שהוא בעל תואר אקדמאי רלבנטי אחר. לגבי אחד 

מהדירקטורים בלבד – ניתן להמיר את דרישת התואר האקדמאי בקיום הסמכה לרבנות במדינת ישראל. 
2.2.  הוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות   

בשניים או יותר מאלה:
2.2.1.  בתפקיד בכיר בתחום הניהול העיסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;   

2.2.2.  בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או    
משפטיים;

2.2.3.  בתפקיד בכיר בתחום הבריאות.   
2.3.  מבלי לגרוע מתנאי הכשירות דלעיל יהיה דירקטור אחד לפחות בעל מומחיות חשבונאית פיננסית, כמשמעותה   

לפי סעיף 240 לחוק החברות. 
הליך הבחירה יעשה על-ידי ועדה ציבורית לבחירת חברי דירקטוריון הקופה וחברי מועצת הקופה )להלן: 

"הוועדה"( אשר הוקמה מכוח סעיף 11 לתקנון. 
בראש הוועדה עומד כב' השופט בדימוס מר אילן שיף וחבריה: עו"ד טידה שמיר, היועצת המשפטית - בנק 

ישראל; פרופ' מומי דהן, מבית הספר למדיניות ציבורית – האוניברסיטה העברית.

פונים העומדים בתנאי הסף ורואים עצמם כמועמדים מתאימים לתפקיד של דירקטור במאוחדת, מוזמנים להגיש את 
 .www.meuhedet.co.il :מועמדותם. את המועמדות יש להגיש באופן דיגיטלי באתר האינטרנט של הקופה בכתובת

ניתן גם למלא ולהגיש את הטופס ידנית ולשם קבלתו יש לפנות למזכיר הוועדה. 
את המועמדות יש להגיש לא יאוחר מיום 26.6.16 בשעה 14:00. 

לבירורים בכל נושא ניתן לפנות למזכיר הוועדה, עו"ד מומי דהן במייל office@gld-law.co.il או בטל': 03-5618618 
או בכתובת: החילזון 5 רמת גן.

לוועדה שמורה הזכות לזמן לראיונות את המועמדים המתאימים וכן לפנות לאנשים נוספים ולבקשם להגיש מועמדות.
מי שימונה כחבר דירקטוריון, ואינו חבר קופת חולים מאוחדת, חייב לעבור להיות חבר הקופה או להגיש בקשה כאמור, 

טרם שייכנס מינויו לתוקף וכתנאי לכך.
חברי הדירקטוריון זכאים לגמול, כנהוג בחברות ממשלתיות וכמקובל בקופה.

 .www.meuhedet.co.il התקנון עומד לעיון באתר האינטרנט של מאוחדת בכתובת

הנוסח וההוראות המחייבים הם אלו המופיעים בתקנון. 
מודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד



לפרטים והרשמה: 03-7707300/1/2

48 שעות לימוד בשילוב סטאז׳ ויש לך מקצוע מבוקש!
אפשרות לעבודה במשרה חלקית / נוספת

הרשמה מראש חובה!

נשים - ההרשמה הסתיימה | גברים - נותרו מקומות אחרונים!
השלמת טפסים לקורס עד יום חמישי 9.6.16

 מרכז הכוון בשיתוף ‘טרם איכילוב’ 
משיקים קורס לקיחת דמים ייחודי 

בכל אזור גוש דןהקורס היחיד הנפרד

בני ברק

פרנסה נקיה
ללא צורך במחשב!

הוא ההזדמנות

מחסור

חמור
בלוקחי
דמים

שלך!



שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:00 ו’ 8:30-13:00

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00 סניף בני ברק
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קצרצרים

צרכנות 

חטיבת האלכוהול של טמפו מציגה: 
אבסולוט, וודקת הפרימיום הנמכרת 

בעולם חושפת בקבוק בעל מראה 
חדשני בעיצוב מודרני עם מגע של 
אלגנטיות. מחיר מומלץ 700 מ"ל: 

79.90 ₪ מחיר מומלץ ליטר: 
  ₪ 99.90

טחנת הקמח הוותיקה "הטחנות הגדולות 
של א"י" מציגה פיתוח חדש של "קמח לחם" 

- קמח חיטה לבן מועשר בגלוטן ובלתת 
שעורה להכנת מאפים אווריריים ובעלי נפח 

גבוה. מחיר: 6 - 8 ₪ כשרות: בד"צ העדה 
החרדית ירושלים. ולכבוד שבועות: אריזה 
חגיגית לקמח עם מתכון לעוגת גבינה וכן 

קופסת פח מהודרת לאחסון הקמח

לכבוד חג השבועות מציעה 
חברת "תומר" בצק פילו מוכן 

למילוי ולאפייה – המשווק 
בטמפרטורת החדר, ללא צורך 
בהפשרה לפני השימוש. כשר 

פרווה בד"צ בית יוסף. מחיר: 
₪ 11.90 – 10.90

 FRUIT WATER  סדרת
היחידה מסוגה בישראל 
עם חצי מכמות הסוכר 
וחצי מכמות הקלוריות 

מציגה טעם חדש 
ומרענן לקיץ: 

משמש

לקראת שבועות קונדיטוריית ברמן מעשירה את 
מגוון עוגות הגבינה המיוחדות והמפתיעות לצד 

הקלאסיות במחירים אטרקטיביים. 
כשרות: בד"צ העדה החרדית 

יטבתה משיקה את "השוקו 
שלי": לראשונה שוקו ללא 
סוכר וללא תחליפי סוכר, 

כל אחד 
בוחר האם 

ועד כמה 
להמתיק 

לעצמו את 
השוקו

חגיגת מוצרים לחג השבועות
של  החלב  תשלובת  שנה,  כמידי 
שבועות  לקראת  נערכת  תנובה 
החידושים  התוצרת,  מיטב  עם 
לקראת  האטרקטיביים.  והמבצעים 
החג, תנובה מזמינה אתכם ליהנות 
שיעשירו  מוצרים  של  רחב  ממגוון 

המוצרים  בין  במיוחד.  טעימים  במאכלים  החג,  שולחן  את 
המוצעים, תמצאו גם מוצרים חדשים כמו: פרוסות בולגרית 5% 
פיראוס 200 גרם, קרם פרש 30% 200 גרם )מהדורה מוגבלת 
חלפיניו  פלפל  עם  נפוליאון  שמנת  גבינת  לשבועות),  במיוחד 
0% 150 גרם, ומשקאות  יופלה אפרסק  24% 225 גרם, דיאט 
 . מהודרת  בכשרות  מ"ל   250 ואפרסק  תות  בטעמים  פרילי 
כמידי שנה, גם השנה תשווק תנובה מארזים מיוחדים לקראת 
החג, בניהם: מארז זוג שוקו תנובה 2 יחידות x 1 ליטר, שקית 
גבינה לבנה 5% 1 ק"ג ומארז שלישייה שמנת מתוקה להקצפה 
32%, 3 יחידות x 250 מ"ל. בנוסף, תחלק תנובה קופוני הנחה 
מתכוני  בחוברת  מובילים  חג  מוצרי  מגוון  על  אטרקטיביים 

החג שמחולקת בעיתונים הנבחרים. 

הטבה מתוקה 
מתוק  שבועות  חג 
במיוחד  וטעים 
לאומי:  ללקוחות 
מועדון  חברי 
 TOP ההטבות 
מבית  קארד,  
קארד,  לאומי 
מהטבה  נהנים 
חג  לכבוד  מתוקה 

נהנים  ההטבה  במסגרת  קייק.  אינגליש  ברשת  השבועות 
חברי המועדון ממחיר הנחה מיוחד על כל עוגות הגבינה 
 .₪ 46 המשפחתיות ברשת: רק 17.90 ₪ לעוגה, במקום 
מתנה  בשובר  המועדון  לחברי  תוענק  המיוחדת  ההטבה 
אינגליש  ברשת  לממש  ניתן  אותו  הביתה,  אליהם  שיגיע 
קייק הכשרה למהדרין. ההטבה בתוקף עד לתאריך ז' סיוון 
)אסרו חג שבועות( 13.6.16, או עד גמר המלאי. לפרטים 

 .*5522

חגיגה של טעמים
מותג  צבר,  סלטי 
אחת  מספר  הסלטים 
מגוון  מציע  בישראל, 
סלטים  של  עשיר 
העשויים  נפלאים 

ובכשרות  ביותר  משובחים  גלם  מחומרי  במומחיות 
הטעמים  החרדית.  העדה  בד"צ  של  ביותר  המהודרת 
של  הגבוהה  האיכות  בשילוב  והביתיים  האותנטיים 
המוצרים הופכים את סלטי צבר למותג שמוביל את שוק 
הפיתוח  מעשור.תהליך  למעלה  כבר  בישראל  הסלטים 
בינלאומיים  בסטנדרטים  נעשה  המוצרים  של  והייצור 
מגוון  צבר.  של  ההיכר  לסימן  שהפכו   , דגש  שימת  תוך 
הסלטים של צבר בכשרות בד"צ העדה החרדית: חומוס 
עם תוספות שונות , מגוון רחב של חצילים, ירקות, סלטים 
האחרונה  שמוצלחת  האחרונה  ההשקה  וכמובן  מזרחיים 
40% טחינה גולמית  סדרת חומוס עם טחינה היחידה עם 

משובחת ובטעם של חומוס חומוסיות.

מיטב הניחוחות לא רק בשבועות 
ניחוחות  לכם  מביא  השבועות  חג 
להרגיש  בואו  פרחים?  של  מיוחדים 
ניחוחות מיוחדים כל השנה. מוצרי הניקיון 
והטואלטיקה של חברת 'יעקבי' מבושמים 
האהובים  הריחות  ממיטב  עדין  בניחוח 
במיוחד.  מרענן  משב  לכם  ומביאים 
למוצרי 'יעקובי' האיכותיים, מתלווה ניחוח 
נוספים  וניחוחות  פרחים  של  ונפלא  עדין 

במינה.  מיוחדת  שימוש  חווית  המעניקים  אחר,  מעולם 
'הפי' רצפות שוויצרי עם ניחוח נפלא שנשאר לאורך זמן, 
'הפי' פרפקט לרצפות, לפרקט עץ, לפרקט סינטטי ועוד. 
ורעננות  אביביות  של  ניחוח  המעניקים  נוספים  ומוצרים 
לחלונות,  'הפי'  ונגב,  רסס  'הפי'  כמו  השימוש,  אחרי 
ובניחוחם  הנפלאה  באיכותם  הידועים  'אסטוניש'  מוצרי 
המיוחד, חומרי הכביסה של 'יעקבי' שעושים את העבודה 
מוצרים  ועוד  ונפלא  רענן  ריח  אחריהם  ומותירים  באמת 

המשאירים שובל של ניחוחות.

בוגר "לומדה" זכה ב-"אשכול הזהב" 
בהרי  מכבר  לא  שנוסד  'מצודה'  יקב 

המכון   - "לומדה  בוגר  בידי  ירושלים, 
ממשיך  מקצוע".  ללימודי  החרדי 
והפעם  אותות-הוקרה  לקטוף 
היוקרתית  הזהב"  "אשכול  בתחרות 

זכה   2016 לשנת  בתחרות  והנחשבת. 
ייננות  בקטגוריית  זהב  במדליית  היקב 

 ."2012 הר-איתן  "בלנד  יין  עבור  ממסכים 
השתתפו  היין,  אוהבי  בקרב  רב  ענין  המעוררת  בתחרות, 
שנבדקו  ייננות  מ-268  לא-פחות  ששלחו  רבים  יקבים 
שופטים,  כ-30  שכלל  שיפוט  צוות  בידי  ימים,   4 במשך 
עליהם נמנו: ייננים, מלצרי יין, עיתונאים ומומחי יין פרטיים. 
ייננות  שופטים,   5-6 שכלל  צוות  ע"י  ודורג  נטעם  יין  כל 
שעלו למקצי הגמר נבדקו ע"י צוות נוסף. יקב 'מצדה', הינו 
יקב בוטיק חדש, שהוקם בידי יוסי אייזיקוביץ', חרדי צעיר, 
שהשלים בהצלחה לימודי ייננות בקורס של מכון "לומדה", 
שהוא קורס הייננות היחידי המוכר והמפוקח בידי משרד 

התיירות, והיחידי המותאם לציבור החרדי.

הכנות לחג השבועות מתחילות ב'נאמן'
– אמרת  אמרת מאפים חלביים 
מבית  האיכותית  הקונדיטוריה 
פי  על  מרבים  בו  בחג  'נאמן'. 
חלב  מוצרי  לאכול  המנהג 
נערכים  טעמים,  מספר  בגלל 
את  ללקוחות  להגיש  ב'נאמן' 

ב'מאפה  החלביים.  והקינוחים  המאפים  העוגות,  מיטב 
נאמן' מורידים לכם את עול האפייה לקראת החג ונערכים 
ומלוחים,  מתוקים   – והמאפים  העוגיות  העוגות,  מיטב  עם 
עוגות  למצוא  תוכלו  העוגות  בגזרת  ונימוחים.  פיקנטיים 
ובתוספות טעמים משובחים כמו שוקולד  גבינה קלאסיות 
דובדבנים,  העונה,  פירות  אגוזים,  שוקולד,  טריו  בלגי, 
ועוד  מעולה  בלינצ'ס  משובח,  צרפתי  קרפ  אוכמניות, 
מופיעות  הן  גם  ואיכותיות,  נפלאות  שמנת  עוגות  מאפים. 
תוספות  במגוון  עגולות  עוגות  עוגה,  פס  אישיות,  כעוגות 
גם  מגישים  ב'נאמן'  עוד.  של  טעם  שמשאירות  מלהיבות 
המון קינוחים, כמו קרם בוואריה, רולרים מדהימים ומצופים, 

מוסים ועוד, כולם חגיגיים ומיוחדים במינם.

לאירוח חג מושלם
מלא  הבית 
עוגות  של  ניחוחות 
פשטידות  גבינה, 
גם  ותבשילים. 
עמוס  המקפיא 
בהפתעות מיוחדות 
עכשיו  החג.  לכבוד 
לצאת  הזמן  הגיע 
מהמטבח ולהתחיל 

החג.  שולחן  של  והאווירה  העיצוב  האירוח,  על  לחשוב 
הצריכה  מוצרי  מותג   - ניקול  השיקה  בשבילך,  במיוחד 
המוביל מבית חוגלה קימברלי, את קולקציית מוצרי אפייה 
לשדרוג  ייעודית  קולקציה  מייד"-  הום  "ניקול  והאירוח 
שולחן  לערוך  לך  המאפשרת  מיוחדים  ואירועים  החגים 
המוצרים  כל  מאמץ.  הרבה  ובלי  בקלות  ויוקרתי  מפואר 
קולקציה  קולקציות:  שתי  של  תואמים  בעיצובים  מגיעים 

צבעונית ושמחה וקולקציה בוגרת, אופנתית ושיקית.

יש דברים שמדברים לגברים 
בשורה מבית טיטניום: דאודורנט ספריי עוצמתי, 
אמיץ  ופורץ דרך. סדרת דאודורנט הספריי של 
מיקומה  על  בעקביות  שומרת  טיטניום  המותג 
בקטגוריית  המכירות  טבלת  בראש  המכובד 
השני.  מהמקום  ניכר  בפער  הספריי  דאודורנט 
את  מוביל  טיטניום  של  הספריי  דאודורנט 
הקטגוריה בישראל מעל לעשור - עם מעל 20% 
נתח שוק )על פי נתוני סטורנקסט בשנים 2013 – 

2015(. מותג הבישום הקלאסי שומר בעקביות על נוכחות 
גברית חזקה ואמינות מה שהופך אותו למותג מוכר, אהוב 
וידוע. למותג הבישום הגברי טיטניום שמור מקום של כבוד 
על מדף הבישום בישראל עם ניחוחות שנכנסו לקלאסיקה 
 .METAL ו- סדרת  BLACK סדרת ,CLASSIC  סדרת –
למגזר  השקה  בבשורת  יוצא  טיטניום  המותג  ועכשיו: 
מדויק  ניחוח  בעלת  ספריי  דאודורנט  סדרת  עם  החרדי 
שעות  למשך  וביטחון  רעננות  תחושת  המעניק  ועצמתי 
ארוכות. לרגל ההשקה ניתן להשיג במחירים מיוחדים בכל 

רשתות השיווק והפארם.

לאפייה מושלמת
תבניות  את  מכירים 
שמתעקמות  האלומיניום 
מציגה  סנו  תזוזה?  כל  עם 
תבניות  סושי  סנו  את 
אלומיניום איכותיות לאפייה. 
סושי  סנו  של  התבניות 
וחזקות  עבות  גדולות, 
מאוד  עמידות  הן  במיוחד, 
חוזר.  לשימוש  ומתאימות 
סושי  סנו  של  המפרט 
תבניות אלומיניום הוא עבה, 

לפסח  מהודרת  כשרות  בעלות  הן  התבניות  וחזק,  יציב 
של בד"ץ העדה החרדית ירושלים. את סנו סושי תבניות 
תבניות   7 גדולים:  מארזים  במגוון  להשיג  ניתן  אלומיניום 
 2 או  ס"מ,   L 23*33 תבניות   4 ס"מ,   31*10.5 מוארכות 

תבניות XL 33*39.5 ס"מ.

כמה חכם, ככה חסכוני 
נגד  מכשיר  הפעלתם  בלילה 
שכחתם  ובבוקר...שוב  יתושים 
לכבות אותו? בדיוק בשבילכם, 
סנו מציגה פיתוח ייחודי, ראשון 
 SMARTסנומט בארץ:  מסוגו 
החשמלי  היתושים  דוחה   –
מפסק  עם  בארץ  הראשון 

 8 ביטחון חכם המכבה את המכשיר אוטומטית לאחר כ- 
סנומט מיותר.  שימוש  של  ארוכות  שעות  וחוסך  שעות 

חשמלי,  במכשיר  נוזלי  יתושים  דוחה  הינו    SMART
המעניק לכם לילה שקט מיתושים ועקיצות וכבה בעצמו 
יתושים,  לדחיית  יעיל  חומר  של  השילוב  הבוקר.  בוא  עם 
בצירוף עם פיתוח חדשני החוסך לכם את הצורך בכיבוי 
האידיאלי  לפתרון    SMARTסנומט את  הופך  המכשיר, 
בכל הקשור לדחיית יתושים בבית. סנומט SMART מגיע 
באריזה הכוללת מכשיר סנומט SMART ומילוי עבור 45 

לילות ומותאם למילוי סנומט נוזל.

פרויקטים חברתיים במכללה
פרויקטים  והצגת  עיון  יום 
עבודה  לימודי  במסלול 
במכללת  התקיים  סוציאלית 
העיון  יום  שעבר.  בשבוע  מבחר 
ע"י  מקצועיות  הרצאות  הכיל 
ההוראה  וסגל  אורחים  מרצים 
פרויקטים  בו  הוצגו  וכן  הקבוע 

סוף  לקראת  והתלמידות  התלמידים  עסקו  בהם  שונים 
וזכויות  מידע  נגישות  שיפור  כללו  הפרויקטים  הלימודים. 
נושר,  בנוער  טיפול  לכך,  הזקוקים  למטופלים  רפואיות 
טיפול בילדים בסיכון ומתן עזרה לאוכלוסיות חלשות שונות. 
להקמת  פרויקט  היה  שהוצגו  המעניינים  הפרויקטים  אחד 
רווחתם  למען  שפועל  מבחר  במכללת  סטודנטים  ועד 
שקופים  עבודה  הליכי  מטמיע  במכללה,  הלומדים  של 
הסטודנטים  של  להצלחתם  ופועל  המכללה  הנהלת  מול 
קבלת  עד  הארוכה  הדרך  במהלך  להנאה  וכן  בלימודים 
סוציאלית  עבודה  לימודי  מציעים  מבחר  במכללת  התואר. 

לתואר ראשון ושני, לגברים ונשים בהפרדה מלאה.

שמפו סרפד בוטניקל  
מרוכזת  לחות  המעניקה  טבעית  נוסחה 
חיוניים  ופרוטאינים  במינרלים  מועשרת 
לחיזוק סיב השערה ושיקום רקמת השיער. 
בתכונותיה  הידועה  הסרפד  תמצית 
לבניית  תורמת  והמטהרות,  המרפאות 
צמיחה  לזירוז  יעילה  והתחדשותם,  התאים 
מרוכזת  לחות  מעטפת  ומעניקה  בריאה 
ומניעת  לטיפול  מצוין  הסרפד  צמח  לשיער. 
התוצאות  שימוש  ימי  מס'  לאחר  קשקשים 

למגע.  ונעימים  מטופחים  והקרקפת  והשיער  נראות 
ומדיף  בוהק  למגע,  ורך  נקי  השיער  את  מותיר  השמפו 
ריח נהדר. השמפו אינו מכיל SLS, פרבנים ופורמלדהייד, 
מבוסס על שמנים חיוניים מובחרים וטהורים לטיפוח טבעי 
ובריא ללא פשרות. מכיל שמני רוזמרין, אקליפטוס, למון 
גראס, ותמציות סרפד, אלוורה, קמומיל, קלנדולה וחמאת 
שיאה. השמפו מצטרף אל סדרת תוספי התזונה הידועים 

של חברת רוטס. להשיג בבתי המרקחת הפרטיים.

ריבת חלב בטעם מעוולה 
מציעה  'מעולה'  חברת 
דה  דולצ'ה  החלב,  ריבת 
מחלב  המיוצרת  לצ'ה, 
טעם  חלב  לריבת  אמיתי. 
'מעולה'  ומרקם  מעודן 
ומשמשת כממתיק למוצרי 
עוגות,  כמו  רבים  מזון 
סוכריות  עוגיות,חביתיות, 
מעניקה  היא  וגלידה. 
למתכוני  טופי  של  טעם 
גם  ומתאימה  רבים  פאי 

מסדרת  חלק  היא  החלב  ריבת  ומאפים.  לעוגות  כעיטור 
אוכמניות,  ביניהם: מלית  החברה  של  ה'מעולות'  המליות 
חלבה,  ממרח  דובדבנים,  מלית תפו"ע עם קינמון, מלית 
תכולה:  פטיסיאר.  וקרם  שוקולד  תמרים,ממרח  ממרח 

450 גר'. כשרות: בד"צ העדה החרדית ירושלים.

'רנואר' עושה לך את השמחה
הנפתחת  השמחות  עונת  לקראת 
'רנואר'  האופנה  רשת  סיון  בחודש 
המושלם  הלבוש  את  לך  מציעה 
לאירועים: שמלות מרהיבות, עליוניות 
אביזרים  לצד  מתאימות  וחצאיות 
אותך  שילוו  ותכשיטים  משלימים 
ושאר  ברכות'  ה'שבע  ימי  כל  לאורך 
אירועים. ערב החג זה הזמן להתחדש 
והאירועים  השמחות  עונת  לקראת 

המתחילה במלא עוזה בימים של אחרי החג ועד לשלושת 
השבועות. אם גם את מוצאת את עצמך מסתובבת כמעט 
אחד  ברכות  שבע  בין  מצווה,  לבר  חתונה  בין  ערב  בכל 
רשת   – במראה  ולהתרענן  להתחדש  ומחפשת  למישהו 
'מיקס  בשיטת  מיוחדים  בגדים  מגוון  הכתובת.  זו  'רנואר' 
'רנואר'  בואי לאחת מחנויות  וערבב'.  'לבש   – אנד מאטש' 
מגוון פריטים שיתאימו לכל מטרה לקראת  לך  יציעו  שם 

השמחה.

לאנטריקוט או לא לחוות
הבשרים  מסעדת 
מהדרין  לאנטריקוט בכשרות 
מציעה תפריט  מחפוד  הרב  בד"צ 
תיכוני,  ים  בשרים במגוון צרפתי 
ארוחת שף גורמה ייחודית וחדרים 
לאנטריקוט'  לאירועים.  פרטיים 
את  בו  לחגוג  אידיאלי  מקום  היא 

כל סוגי האירועים הפרטיים. "המוטו שלנו הוא: מתן מענה מדויק 
לצורכי הלקוח" אומרים בהנהלת המקום. מסעדת לאנטריקוט 
אנטריקוט משובח  – סטייק  קיבלה את שמה בשל מנת הדגל 
שעובר תהליך ייחודי, קשה לתאר במילים, רק אם תטעמו תבינו.. 
מלבד סטייק אנטריקוט מציע התפריט: דגים, בשרים ומגוון מנות 
משקיעות  יוקרה  מסעדות  שגם  לגלות  ותתפלאו  ראשונות. 
עד  של  פרטיים  אירועים  לערוך  ניתן  במסעדה  ילדים.  במנות 
140 אורחים, כולל את האבזור הדרוש להפקת אירוע – מערכת 
שמע משוכללת, מקרן, מסך ואינטרנט אלחוטי. במסעדה מספר 
חדרים פרטיים, חדרי אירועים במגוון גדלים .רחוב אחד העם 28 

פינת נחלת בנימין, תל-אביב 072-2771847

הקולקציה החלבית החדשה  
חג שבועות מתקרב, בכדי לסייע 
ולהקל על מלאכת האפיה, רשת 
בתי הקפה והבייקרי "לחם ארז", 
להיווסדה,  שנים   20 החוגגת 
הארץ  ברחבי  בסניפיה  מציעה 
רחבה  שבועות  מוצרי  קולקציית 
קרה  גבינה  עוגת  הכוללת: 
עוגת  קלאסית,   מנגו  ומלבי 

גבינה פירורים,  וניל עדין,  עוגת  גבינה אפויה בציפוי קרם 
קרמשניט, פס גבינה ללא סוכר, קיש תרד ומוצרלה, קיש 
פלפל וגבינת פטה,  קיש חצילים ופסטו,  קיש בטטה ושום,   
קיש גבינות מעושנות, קיש אספרגוס וגבינות, לחם שיפון 
מקלות  מלא,  קמח  לחם  כוסמין,  לחם   ,100% חמניות 
סבתא רותה: מקלות גבינת פרמז'ן בציפוי שומשום, קצח 
גם  "לחם ארז" מציעה  עוגיות קנטוצ'י מלוחות.  גס,  ומלח 
שלל מוצרי מעדנייה ברוח החג, ביניהם: ממרחים ייחודיים, 

גבינות, קרקרים, יינות ועוד.

לקראת ליל לימוד שבועות, קפה 
עלית הפיקה עבורכם פינות קפה 
בבתי הכנסת ובבתי המדרש, 
בהן תוכלו ליהנות מקפה מעורר 
וטעים במיוחד. קפה נמס עלית 
ינעים לכם את הערב ועם קפה 
טורקי 'עלית' תישארו ערניים כל 
ליל שבועות

 ב' בסיון תשע"ו 8/6/16
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חופשת שבועות במשרדי העירייה, 
החברה הכלכלית ותאגיד המים

ביום  שני, ז' בסיוון ה'תשע"ו (13,6,16), אסרו חג, 
יהיו משרדי העירייה, החברה הכלכלית 

ותאגיד המים סגורים.

במקרים דחופים של תקלות בתאורת רחובות, 
ברשת המים, ביוב, תברואה ועוד, 

ניתן לפנות למוקד העירוני "106", בכל שעות היממה.

 
  

 7 23/2/16
34

,16:00 8:30- 14:30-8:30
.03-5092957 ,03-6186832

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 

 
  

 
 

האגף
לשירותים
חברתיים

בס“ד

בואי והתחברי לילד שבך כדי שתוכלי להתחבר לילד שלך.
סדנת "משפחה משחקת"

המשחק הוא כלי להעמיק ולחזק את הקשר המשפחתי 

ולשכלל יכולות חברתיות.

הנך מוזמנת להשתתף בסדנא

בה נכיר ונתנסה במגוון משחקים ופעילויות. 

הסדנא תועבר באופן חוויתי ואינטראקטיבי.

הסדנא בת ארבעה מפגשים:
מפגש ראשון: משחק חיברותי.

מפגש שני: משחקי "הזדמנות שווה".

מפגש שלישי: משחקי אסטרטגיה ומשחקים לשוניים.

מפגש רביעי: משחקי דמיון.

הסדנא תתקיים במשחקייה ברחוב מהרש"ל 14,

ביום ב' בשעות הבוקר (10:00 - 11:30) ויום א‘ בערב (20:00 – 21:30).

כל שעליך לעשות הוא לבחור את היום והשעה המתאימים לך!

ההשתתפות בסדנא מותנית בהרשמה מראש!

להרשמה ופרטים - 054-4447911  (רבקה)

יחידת ההתנדבות – 5776181, 5776182 

עלות הסדנא
ש“ח 20

המפגשים לכל ארבעת

אנו מחפשות

מתנדבות

למשחקיות

 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

 
אגף החינוך

מחלקת גני ילדים

מיום ראשון כ"ז סיון התשע"ו (3/7/16)
עד יום חמישי ט"ו תמוז כולל, ללא ימי שישי 

בין השעות:8:30 - 1:30

כ"ח אייר עד ג' סיון
מספר המקומות מוגבל והרישום יסגר בהתאם.

פעילויות ואטרקציות מפתיעות, 
ג'ימבורי מופעי בובות סדנאות יצירה ועוד...

תשלום: 75 ש"ח, תודות לראש העיר שאישר הנחה מיוחדת. 

במשרדי החב' הכלכלית,רח' בר כוכבא 21
מגדלי אפי קונקורד בימים א'-ה', בין השעות 9:00 - 14:00.

1. במזומן או בצ'ק (לפקודת החב' הכלכלית לב"ב בע"מ)
2. בכרטיס אשראי, 24 שעות ביממה, בטלפון: 03-5771717

יש להביא אוכל מהבית
מקום השיבוץ של הילדות בקייטנה יתפרסם אי"ה בגנים.  

תאריכי 
הקיטנה: 

זמני 
שום:

הרי
מקום 

שום: 
הרי

ת 
שרויו

אפ
שלום: 

ת
ה

קיטנת קיץ רענן
ההנאה 
של כולנו

הקיטנה 
ת: 

כולל

















יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

 דיאט יופלה 0%
בטעם אפרסק

חדש!
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